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قرن جديد في أبحاث الدماغ

عادات حسنة وأخرى سيئةاحليلولة دون انقطاع شامل للكهرباء
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تصدر في دولة الكويت منذ عام 1986 عن

ِعْلم التعّلم



جـائزة الكـويت لـعـام 2015
دعــوة للترشيح

متش������يا مع أهداف مؤسس������ة الكويت للتقدم العلمي، وحتقيقا ألغراضها في تدعيم اإلنتاج العلمي وتشجيع العلماء والباحثني 
العرب، تقوم املؤسس������ة بتخصيص جوائز في مجاالت العلوم واآلداب والفنون، وذلك وفق برامجها الس������نوية. وتسجل املؤسسة 
م������ن خ������ال هذه اجلوائز اعترافها باإلجنازات الفكرية املتميزة التي تخدم التقدم العلمي وتفتح الطريق أمام اجلهود املبذولة لرفع 

املستوى احلضاري في مختلف امليادين.

وموضوعات جائزة الكويت لعام 2015 هي في املجاالت األربعة اآلتية:

تقدم املؤسسة سنويًا في مجال من هذه املجاالت جائزة مقدارها  000 40 د.ك )أربعون ألف دينار كويتي( إلى واحد أو أكثر 
من أبناء دولة الكويت والباد العربية األخرى.  كما تقدم املؤسس������ة مع اجلائزة النقدية ميدالية ذهبية ودرع املؤسس������ة وش������هادة 

تقديرية، علمًا بأن مواضيع مجاالت اجلائزة تتغير من عام إلى آخر.
ويتم منح جائــزة الكويــت وفق الشروط اآلتية :

)1( أن يكون املتقدم عربي اجلنس������ية ولديه ما يثبت منش������أه العربي، من خال ش������هادة مياد في بلد عربي أو جواز سفر عربي 
صالح، ويرفق مع طلب التقدم ما يثبت ذلك. 

)2( أن يكون اإلنتاج مبتكرًا وذا أهمية بالغة بالنس������بة إلى احلقل املقدم فيه ومنشورًا خال السنوات العشرين املاضية. ويشمل 
اإلنتاج العلمي ما يلي : أبحاثًا منش��ورة أو مقب��ول��ة للنش��ر في مج��ات علمي��ة محكم��ة وكتب��ًا مؤلف��ة أو مترجم��ة أو محقق��ة 
أو فصًا منشورًا في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد (ISSN)، وال تدخل أبحاث رسائل املاجستير والدكتوراه 

في تقييم اإلنتاج العلمي للمرشح. 
)3( َتقبل املؤسسة ترشيحات اجلامعات والهيئات العلمية، كما يحق لألفراد احلاصلني على هذه اجلائزة ترشيح من يرونه مؤهًا 

لنيلها، وال ُتقَبل ترشيحات الهيئات السياسية .
)4(  تقبل املؤسسة طلبات املتقدمني من تلقاء أنفسهم على أن يكون تقدميهم مشفوعًا بقائمة تضم أربع شخصيات أكادميية 

أو بحثية ومؤسسة علمية، وستخاطب املؤسسة ثاثًا من هذه القائمة لتقدمي خطابات تزكية للمتقدم.
قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعتراض عليها.  )5(

تعبئ������ة طلب التقدم للجائزة، وُيرس������ل مع جميع أعمال املتقدم إلكترونيًا، وميك������ن احلصول على طلب التقدم من خال املوقع   )6(
.www.kfas.org اإللكتروني للمؤسسة

يرسل الطلب مع األعمال وفق ملفات PDF، إما بواسطة وسيلة التخزين Flash Memory، على العنوان اآلتي: مؤسسة الكويت   )7(
للتقدم العلمي - الش������رق ش������ارع أحمد اجلابر - التليفون املباش������ر: 0096522270465 أو بواسطة مواقع خدمات التخزين 

 prize@kfas.org.kw وترسل عبر البريد اإللكتروني إلى مكتب اجلوائز (Google drive - Dropbox - OneDrive) السحابية مثل
 )8( تقبل الترشيحات لغاية 2015/5/31.

لاستفسار بشأن اجلائزة يرجى االتصال بالرقم اآلتي: 22270465  فاكس: 22270462 
prize@kfas.org.kw : أو البريد اإللكتروني ملكتب اجلوائز

1 - الـعـلـوم األســـاسـية:
2 - الـعـلـوم التطبيقية:

3 - العـلـوم االقتصادية واالجتماعية:
4 - الـفـنـون واآلداب:

العلوم الطبية األساسية
املياه

العلوم االجتماعية
دراسات في اللغات األجنبية وآدابها

Basic Medical Sciences
Water
Social Sciences
Studies in Foreign Languages and Literature



املجلد 30 ��� العددان 12/11 (2014) 
320/319

الهيئة االستشارية

شارك في هذا العدد

خضر األحمد
سعيد األسعد
علي األمير
عمر البزري
رائد بورسلي

الطاهر بوساحية
هيام بيرقدار

عدنان جرجس
مطيع جوني

عدنان احلموي
محمد دبس

حمزة روماني
محمد مصطفى سعيد

محمد صفدي
عماد الدين علي

ليلى العلي
عزت قرني

ناصر املطيري

مراسالت التحرير  توجه إلى:   رئيس حترير
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

شارع أحمد اجلابر، الشرق - الكويت
ص.ب : 20856 الصفاة، الكويت 13069

www.oloommagazine.com :موقع الِوب - oloom@kfas.org.kw :عنوان البريد اإللكتروني
هاتف: 22428186(965+) - فاكس:  22403895(965+)

اإلعالنات في الوطن العربي يتفق عليها مع قسم اإلعانات باملجلة.
Advertising correspondence from outside the Arab World should be addressed to
SCIENTIFIC AMERICAN 415, Madison Avenue, New York, NY 10017 - 1111
Or to MAJALLAT AL-OLOOM, P.O.Box 20856 Safat, Kuwait 13069 - Fax. (+965) 22403895

بزيارة موقع املجلة www.oloommagazine.com ميكن االطاع على مقاالت اإلصدارات املختلفة اعتبارا من العدد 1995/1. 
كما ميكن االطاع على قاموس مصطلحات          باتباع التعليمات الواردة على الصفحة الرئيسية للموقع.

ميك�ن تزوي��د املش�تركني في          بنس�خة مج�انية من قرص CD يتضمن خاصات مقاالت هذه املجلة منذ نشأتها 
عام 1986 والكلمات الدالة عليها. ولتشغيل هذا القرص في جهاز ُمدعم بالعربية، يرجى اتباع اخلطوات التالية:
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سعر العدد

االشتراكات
ترسل الطلبات إلى قسم االشتراكات باملجلة.

<  مراكز توزيع           في األقطار العربية ]انظر الصفحة 75[.

ماحظة: حتول قيمة االشتراك بشيك مسحوب على أحد البنوك في دولة الكويت.

بالدوالر األمريكيبالدينار الكويتي

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويسمح باستعمال ما يرد في             شريطة اإلشارة إلى مصدره في هذه املجلة.

عدنان اأحمد �شهاب الدين

رئ��ي�س الهي�ئ����ة

عبداللطيف البدر

نائب رئيس الهيئة

عدنان احلموي

عضو الهيئة �� رئيس التحرير



علوم عصبية
ك الذاكرة ُمحرِّ

<G .D. ماكي>

نحافظ على ذكرياتنا بإعادة بنائها مرًة تلو أخرى. فكيف قادنا أشهر مريض 
في علم األعصاب إلى هذا االكتشاف.

علوم عصبية 
قرن جديد في أبحاث الدماغ

<R. يوست> - <M .G. تشيرش>

كيف تقوم بايني النورونات )العصبونات( بتوليد األفكار واالنفعاالت؟ تقانات 
جديدة سوف تساعدنا على اكتشاف ذلك.

علم احلاسوب
ي إضافي إدراك حسِّ

<G. دبلون> - < A .J. پاراديسو>

يوشك العالم أن مُيأَل مبحسات صغيرة جدا ستغير آلية إبصارنا وس معنا وتفكيرنا، بل وحياتنا.

علوم كوكبية
كيفية البحث عن وجود

حياة على املريخ
<P .Ch. ماك كي> - <P .V. گارسيا>

قد حتمل البعثات املستقبلية إلى الكوكب األحمر أدواٍت الزمة لعلم األحياء امليكروية، 
ميكنها كشف ما إذا كانت ثمة حياة وجدت في وقت من األوقات على أقرب جاٍر لنا.
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علم السلوك
عادات حسنة وأخرى سيئة

<M .A. گريبيل> - <S .K. سميث>

بوصف اآلليات العصبية التي تكمن وراء طقوسنا اليومية، والكشف عن 
شفرتها، يأخذ الباحثون اليوم في تفسير كيف تتكون لدينا العادات وقد 

يتطلب التخلص منها صراعا كبيرا.
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عدنان احلمويخضر األحمد ��

حمزة روماني��سعيد األسعد

هيام بيرقدار ��علي األمير

مطيع جوني ��عزت قرني
التحرير&

عزت قرني ��الطاهر بوساحية
التحرير&



هندسة
مكونات ذات شكل متكيف آتية

<S. كوتا>

آالت مرنة أحادية القطعة قد جتعل جتميع القطع الصلبة خال عملية التصنيع 
شيئا من املاضي.

طاقة
احليلولة دون انقطاع شامل للكهرباء

<مسعود أمني> - <F .Ph. شيوي>

إن ش������بكة كهرباء أكثر ذكاء وتس������تجيب بصورة تلقائية للمش������كات الطارئة، 
ميكنها أن تقلل من العدد املتزايد من االنقطاعات الشاملة للكهرباء.

أمن إلكتروني
حماية البيانات الكبيرة من نفسها 

<S” .A“. پنتاند> 

أحد مصممي العصر الرقمي يقدم النصح حول كيفية التعامل مع املعلومات 
الضخمة في عصر التجاوزات احلكومية.

تربية
علم التعّلم 
<B. كانترويتز>

وأيضا: ”الكف عن إلقاء احملاضرات“ <C. واميان>

يستخدم الباحثون أدوات مستعارة من الطب وعلم االقتصاد ملعرفة أفضل النتائج 
املائمة في الصفوف الدراسية، لكن النتائج لم حتقق جناحا يذكر في املدارس. 

محمد صفدي

محمد دبس

رائد بورسلي
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»مجـلـة العـلوم« تص��در شهرًيا ف��ي الك�وي�ت م�نذ ع�ام 1986 ع�ن »مؤسسـة الكـويـت للتقـدم العلمـي« وه�ي مؤسس�ة أهلي�ة ذات نف�ع ع�ام، ي�رأس مجل�س إدارته�ا صاح�ب السم�و أم��ير دول��ة الك�وي��ت، وق�د أنش��ئت ع��ام 
1976 به�دف املعاون�ة ف�ي التط��ور العلم�ي واحلض�اري ف�ي دول�ة الكوي�ت والوط�ن الع�رب�ي، وذل�ك م��ن خ�ال دع��م األنشط��ة العلم��ية واالجتماع�ي�ة والثق�افي�ة. و»مجلة العلوم« ه�ي ف�ي ثلثي محتوياته��ا ترجم�ة ل�»ساينتفيك 
أمريكان« الت�ي تعتبر م�ن أه�م املج�ات العلم�ي�ة ف��ي عال�م الي��وم. وتسع�ى ه�ذه املج��ل�ة م�نذ نشأته�ا ع��ام 1845 إل�ى متك�ني الق�ارىء غ��ير املتخص��ص م��ن مت�ابع�ة تط��ورات مع�ارف عص�ره العلمي��ة والتقاني��ة، وتوفير مع�رف�ة 

شمولي�ة للق��ارىء املتخصص حول موضوع تخصصه. تصدر »ساينتفيك أمريكان« بثماني عشرة لغة عاملية، وتتميز بعرضها الشيق للمواد العلمية املتقدمة وباستخدامها القّيم للصور والرسوم امللون��ة واجلداول.

عدنان احلموي

علم االقتصاد
االقتصاد االحتيالي

<K. باسو>

عديد من املمارسات التجارية املألوفة مياثل عمليات االحتيال الشهيرة التي 
استخدمها <بونزي> في القرن املاضي.

عمر البزريعماد الدين علي ��
40

2014
كّشاف موضوعات 76

عماد الدين علي ��عدنان جرجس

ليلى العلي ناصر املطيري
محمد مصطفى سعيد
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التحرير&



4(2014) 12/11

HOW TO SEARCH FOR LIFE ON MARS (�)
Viking 1 and 2 (1)

املجلد 30 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2014

باختصار
وميك������ن لبحث حديث عن وجود حياة على املريخ أن يس������تخدم 

اختبارات بيولوجية استعمالها شائع على األرض.
َد موعد  وقد تضاف هذه التجارب إلى عدد من البعثات التي ُحدِّ

إطاقها إلى املريخ بحلول نهاية هذا العقد.

لـــم تقـــم بعثة إلـــى املريـــخ بالبحث عن وجود حي������اة عليه منذ 
إط������اق برنامج ڤايكنگ في الس������بعينات، وهذه البعثات لم تعثر على 
دلي������ل مقنع على وجود حياة على املريخ، ونحن نعلم اآلن أن جتارب 

البعثات كان محكوما عليها باإلخفاق.

كيفية البحث عن وجود
حياة على املريخ(�)

قد تقدم التجارب التي يجري اآلن تطويرها إجابة حاسمة عن واحد من 
أعقد األسئلة في العلم وهو: هل ثمة وجود حلياة خارج كرتنا األرضية؟

>P .Ch. ماك كي< - >P .V. گارسيا<

تعلم الفلكيون أشياء كثيرة رائعة عن املريخ، وذلك منذ أن 
هبط������ت املجســـات probes األولى على هذا الكوكب قبل قرابة 
أربعة عقود. ونحن نعلم أن املاء الس������ائل كان يجري في وقت 
من األوقات عبر سطح املريخ، وأنه كان لهذا الكوكب وألرضنا 
تاريخان متش������ابهان. وعندما نشأت احلياة على األرض قبل 
نحو 3.5 بليون س������نة، كانت حرارة املريخ أعلى مما هي عليه 
اآلن، وكان يحوي محيطات س������ائلة وحقا مغنطيس������يا نشطا 
وجوا أسمك. وبافتراض وجود َشَبٍه بني هذين الكوكبني، فمن 
املنطق������ي التفكير ف������ي أنه أيا كانت اخلط������وات التي أدت إلى 
نش������وء حياة على كوكب األرض، فإنها ميكن أن تكون حدثت 

أيضا على املريخ.
وف������ي احلقيقة، ومهما يكن م������ن أمر، فقد يكون من املمكن 
أن ثمة حياة ميكرسكوبية microscopic مازالت موجودة على 
الكوكب األحمر. إن كل بعثة أرسلت إلى جارنا في السنوات 
اخلم������س والثاثني األخيرة فحصت جيولوجّيته ال بيولوجّيته. 
لكن س������فينة الفضاء التوأم مثل  ڤايكنگ 1 و 2 (1)، التي كانت 
أول من حّط على هذا الكوكب عام 1976، أجرت أول جتربة - 

مازالت الوحيدة حتى اآلن - للبحث عن وجود حياة على عالم 
آخر. وقد حملت كلٌّ منهما على متنها جتهيزات ألربع جتارب 
تتعلق بهذا البحث، وأرس������لت كلُّ جترب������ة إلى األرض بيانات 
غامضة. وميكن القول إن بعثات ڤايكنگ قدمت إلينا أحجيات 
ال إجاب������ات. بيد أننا نعرف اآلن أن طرائق ڤايكنگ في البحث 
لم تك������ن قادرة على العثور على حياة عل������ى املريخ، حتى ولو 
كانت هذه احلياة موجودة هناك - وهذا يعني أن السؤال عما 

إذا كان املريخ يؤوي حياة مازال مفتوحا.
وحلس������ن احلظ، ففي العقود التي تلت ذلك، ابتكر علماء 
األحيـــاء امليكرويـــة microbiologists عددا كبيرا من األدوات 
الكتش������اف متعضيـــات ميكرويـــة microorganisms، وه������ذه 
األدوات صارت اآلن واسعة االستعمال هنا على األرض. لكن 
إذا اس������تعملتها إحدى البعثات الكثيرة التي يتوقع توجيهها 
قريبا إلى املريخ، فبمقدورها أن تقدم، أول مرة، إجابة عما إذا 

كان أقرب جيراننا إلينا ينبض أيضا باحلياة.
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عملية البحث األولى(�)
كانت جتارب ڤايكنگ تبحث عن وجود حياة باستعمال تقنيات 
البحث املتيس������رة في ذلك الوقت. وف������ي التجربة األولية، فإن 
املركبة التي حطت على س������طح املريخ أخ������ذت معها َغْرَفًة من 
تربت������ه وأضافت إليه������ا مركبات كربوني������ة بوصفها غذاء ألي 
متعٍض ميك������روي قد يكون موجودًا في التربة. فإذا كانت ثمة 
ميكروبـــات microbes موجودة فعا ف������ي التربة، فإننا نتوقع 

منها استهاك الغذاء وإطاق ثنائي أكسيد الكربون.
وفي احلقيقة، فقد كشفت بعثات ڤايكنگ هذا السلوك. وفي 
حد ذاته، يبدو أن هذا االختبار يش������ير إلى وجود متعضيات 
ميكروية في تربة املريخ. بيد أنه عند دمج هذا االس������تنتاج في 
نتائج جتارب أخرى، لم يس������تطع الباحثون الوثوق بصحة ما 

توصلوا إليه.
وكانت مهمُة التجرب������ة الثانية البحَث عن دليل على وجود 
تركيـــب ضوئي photosynthesis. غي������ر أنها قدمت نتائج غير 
حاس������مة. وفي جتربة ثالثة أضيف ماء إل������ى عينة من التربة. 
ولو كان ثمة وجود حلياة، فلرمبا ولدت الرطوبُة ثنائي أكسيد 
الكربون، لكنها، بدال من ذلك، ولدت أكسجينا. وكان هذا شيئا 
شديد الغرابة لعدم وجود تربة معروفة على األرض تفعل ذلك. 

وقد استنتج العلماء أن األكسجني توّلد بتفاعل كيميائي.
وفي التجربة األخي������رة، كانت املركبتان اجلوالتان تبحثان 
 organics عن مركبات عضوية في التربة. علمًا بأن العضويات
حتت������وي على مركب������ات كربونية ه������ي التي تّك������ون العناصر 

األساس������ية للحياة. فلو ُوجدت أي حي������اة على املريخ، لتوقعنا 
العثور على هذه املركب������ات الكربونية. ومع ذلك، فالعضويات 
وحدها لن توفر دليا حاس������ما عل������ى وجود حياة على املريخ، 
ألننا نتوقع أيضا أن تودع النيازك باستمرار مركبات عضوية 
عليه. ومن املذهل أال تعث������ر التجربة على أي دليل على وجود 

عضويات أيا كانت.
وعموم������ا، أربكت عملي������ات التنقيب ه������ذه الباحثني. وكان 
معظم العلماء يعتقد أن التفاعات الكيميائية هي املسؤولة عن 
النتائ������ج التي حصلوا عليها في آخ������ر جتربتني، لكن الكيمياء 
لم تستطع أن تفسر متاما ُأوالهما. وقد اعتقدت قلة مسموعة 
الصوت من علماء املريخ، بأن التجربة األولى عثرت فعًا على 
دليل عل������ى وجود حياة على املريخ، غير أن معظم من خالفهم 

الرأي كان يراه كوكبا مقفرا ال حياة عليه.
وف������ي ع������ام 2008، أي بعد م������رور 32 عام������ا على هبوط 
ڤايكنگ على املريخ، بدأ ح������ل هذه األحجبات يتضح عندما 
هبطت مركبة فونيكس Phoenix التابعة للوكالة ناس������ا على 
القطب الش������مالي للمريخ. وقد أصيب اجلميع بالدهشة حني 
كش������فت فونيكس پركلــــورات perchlorate، وهو جزيء نادر 
عل������ى أرضنا مكون من أربع ذرات من األكس������جني مترابطة 
بأيــــون كلورين(1)، وهذه ال������ذرات مرتبطة بأيون مغنيزيوم أو 
كالس������يوم. وحني تبلغ درجة حرارة أم������اح الپركلورات 350 
درجة س������يلزية، تتحلل ُمطِلقة أكس������جينا وكلورينا تفاعلّيني

THE FIRST SEARCH (�) 
chlorine ion (1)

إن فوهة گيل البركانية Gale Crater - املبينة في الشكل إلى يسار مركز 
هذه الصورة املركبة - كانت، فيما مضى، حتوي ماء سائال، وفي مطلع عام 2014، 

عثرت املركبة اجلّوالة كيوريوسيتي Curiosity، التي جتوب سطح املريخ، على 
دليل يثبت وجود جزيئات عضوية على سهول الكوكب.
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active. وك������ون الپركلورات تفاعلية جدا؛ مما يجعلها صاحلة 

لاستعمال وقودا لكثير من الصواريخ.
لق������د جعل ه������ذا االكتش������اف الباحث������ني ي������رون أن جزيئات 
الپركلورات رمبا طمس������ت عامات على وج������ود حياة في التربة. 
فتجربة ڤايكنگ للبحث عن عضويات سخنت أوال عينة من التربة 
إلى 500 درجة س������يلزية، ورمبا أدى هذا إل������ى تبخير أي جزيء 
عض������وي، ومن ثم اكتش������افها بحالة غازية. بي������د أن فريقا يقوده 
<R. ناڤارو-گونزاليس> ]من جامعة مكسيكو[، وكان يضم أحدنا 

)<ماك كي>(، َبنينَّ أن جزيئات الپركلورات البد أن تكون قد دمرت 
متاما أي مركب كربوني في التربة خال عملية التسخني.

وجزيئات الپركلورات تس������لط الضوء أيضا على أحجيات 
التجربتني األولى والثالثة. ففي التجربة األولى، ولدت إضافُة 
غذاء إلى التربة إطاَق ثنائي أكسيد الكربون. لكن الپركلورات 
تولد مركبات َتْبَيضُّ عند تعرضها لألشعة الكونية. وباستطاعة 
ه������ذه املركبات حتلي������ل اجلزيئات العضوي������ة )كتلك املوجودة 
في الغ������ذاء املضاف(، وفي هذه العملية يتولد ثنائي أكس������يد 
الكربون. وف������ي التجربة الثالثة، انبثق األكس������جني من التربة 
املُرطبة. وإنتاج الپركلورات ينش������ئ أيضا األكسجني، بيد أن 
األكس������جني يظل محجوزا في البداية ف������ي التربة، وال يتحرر 
منه������ا إال في وقت الحق بعد ترطيبها كما حدث على ڤايكنگ. 

ين اثنني. وهكذا، فقد مت الكشف عن سرِّ
ومع ذلك، فإن األمل باكتشاف وجود حياة على املريخ مازال 
مطروحا. فقد هبطت مركبة كيوريوس������يتي  اجلوالة على املريخ 
في الش������هر 2012/8، ومازالت تأخذ عينات من التربة منذ ذلك 
احل������ني. وفي وقت مبكر من ع������ام 2014 صرح الفريق - )الذي 
يضم <ماك كي>( املش������رف على اجلهاز املسمى جهاز حتليل 
العينات على املريخ (SAM)(1)، والذي يقوده <P. ماهافي> ]من 
مركز گودارد للطيران الفضائي التابع لناسا(2)[ - أن التجربة 
عث������رت على مركب������ات كربونية في رس������ابات حجر طيني قدمي 
مستقر في قعر فوهة گيل، حتى بوجود پركلورات. وهكذا، فإن 
العضويات موجودة على املريخ - وكل ما في األمر أن ڤايكنگ 
كان������ت غير قادرة على العث������ور عليها. ُترى، هل ميكن أن تكون 

موجودة  نفسها  احلياة 
على املريخ؟

مقاربات حديثة(�)
ف��ي الس���ن������وات األربعني 
ُبنيت  الت������ي  األخي������رة، 
خالها مْركبات ڤايكنگ 
التي هبطت على املريخ، 
تغيرت تقانة علم األحياء 
واسعا  تغيرا  امليكروية 
ومثيرا. فقد كانت بعثات 
ڤايكنگ تستخدم طرائق 
 ،culture االســـتنبات 

حيث تنم������و املتعضيات امليكروية في أطباق پتري(3). لكن هذه 
الطرائ������ق ال تعتبر دقيقة حاليا، إذ إننا نعرف اآلن أن نس������بة 
ضئيلة فقط من ميكروبات التربة ميكن اس������تنباتها. وقد ابتكر 
العلماء تقنيات أكثر حساس������ية ميكنها أن تكتش������ف مباشرة 
اجلزيئات احليوية biomolecules، التي حتيا حياة ميكروبية. 
وهذه الطرائق اجلديدة توفر أساسا لطريقة جديدة في البحث 

عن أدلة على وجود حياة على املريخ.
 DNA وأوس������ع الطرائق انتش������ارا هي التحري عن الدنا
وَسْلَســـَلِتِه(4). ول������م يعد من الضروري اس������تنبات متعٍض كي 
يتضاعف ويوفر قدرا كافيا من الدنا للسلس������لة. وهناك كثير 
من الِفَرق التي تس������عى إلى التوصل إلى طرائق لدمج تقانات 

استخراج الدنا في آالت مناسبة لبعثات املريخ القادمة.
وأحد عوائ������ق االعتماد على حتري الدن������ا إلظهار وجود 
حياة عل������ى املريخ هو أنه على الرغم من كون الدنا ش������ائعا 
ف������ي احلياة كله������ا على األرض، فا ميك������ن وجوده في حياة 
غريب������ة عنها. أم������ا لو كان موجودا، فقد يك������ون مختلفا جدا 
بحيث إن جتهيزات اكتش������اف الدن������ا التي ُصنعت للحصول 

عليه ستخطئه ولن تكشفه.
وحلس������ن احل������ظ، يس������تطيع املريخ احتض������ان عامات 
أخ������رى عل������ى وج������ود حي������اة علي������ه؛ وم������ن ضم������ن ه������ذه 
الواســــمات البيولوجيــــة(5): البروتينات وعديد الســــكاريد 
 linear فالبروتين������ات هي سالســــل خطية .polysaccharides

MODERN APPROACHES (�) 
the Sample Analysis at Mars (1)

the NASA Goddard Space Flight Center (2)
petri dishes (3): صحون زجاجية صغيرة رقيقة لها أغطية مرنة، وتس������تعمل كثيرا في 

املختبرات لزرع البكتيريا.
sequencing (4)
biomarkers (5)

Christopher P. Mckay
<ماك كي> عالم في مركز بحوث إميز التابع للوكالة ناسا.

Victor Parro Garcia
<گارسيا> عالم في مركز البحوث البيولوجية الفلكية بإسبانيا.

املؤلفان
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chains طويلة مكونة من خائط متنوعة من األنواع العشرين 

املختلف������ة من األحم������اض األمينية التي تس������تعملها احلياة. 
فاألحم������اض األمينية موجودة في الني������ازك، ومن املمكن أن 
 prebiotic با ش������ائعا في البيئة ما قبل احليويــــة تكون مركنَّ
ألي عالَم. فعديد السكاريد هو ساسل طويلة من السكاكر 
التي تنش������ئها إنزميات enzymes )مواد حفازة بيولوجية 

biological catalysts(، هي نفسها بروتينات.

إن اكتش������اف اجلزيئات التي مياث������ل تعقيدها البروتني أو 
عديد السكاريد سيكون دليا قاطعا على وجود حياة بتعريفها 
الواس������ع القائل إنها نظام بيولوجي ُيكـــّود encode املعلومات 
ويس������تخدمها في بناء جزيئات مرّكبة. وميكن لهذه اجلزيئات 
املركب������ة أن تصمد عل������ى أي خلفية جلزيئات في البيئة ما قبل 
احليوية البسيطة، مثلما ميكن لناطحة سحاب أن تصمد على 

حقل من الصخور الضخمة.
لق������د كان أحدنا )<P. گارس������يا>( يعمل عل������ى تطوير آلة 
الستكشاف مثل هذه اجلزيئات املعقدة على املريخ. وهذه اآللة 
 immunoassay  تس������تند إلى تقنية - اختبار حتليل العينة
testing - بغي������ة استكش������اف مئ������ات من األمن������اط املختلفة 

من البروتين������ات وعديد الس������كاريد وجزيئــــات بيولوجية 
biomolecules )من ضمنها الدنا ذاته( في وقت واحد.

هذا وتوظف اختبارات حتليل املناعة أجســـاما مضادة 
antibodies - وه������ي بروتين������ات لها الش������كل Y - كل منها 

يتماس������ك بنمط واحد فق������ط من اجلزيئ������ات احليوية ]انظر 
اإلطار ف������ي الصفحة 8[. وفي اختبار حتليل املناعة، ُيصبُّ 
محلول ميكن أن يحتوي على مواد تهمنا، على نس������ق كبير 
من األجس������ام املض������ادة كل منها مصم������م لارتباط بهدف 
معني. فإذا كان محلول العينة جزيئا حيويا يرتبط بجس������م 

مضاد في النسق، فإن اجلسم املضاد سينتزعه ثم يتعرف 
عليه بعد إعاقة حركته.

إحدى الس������مات اللطيف������ة الختبار حتلي������ل املناعة هي أن 
األجس������ام املضادة تستطيع استكش������اف اجلزيئات التي هي 
أصغر وأقل تعقيدا من البروتينات الكاملة. وهكذا، فمن أجل 
االختب������ار، مُيكن البحُث عن جزيئ������ات مرتبطة باحلياة، لكنها 
أقل تعقيدا، مثل ش������ظايا البروتينات التي تكسرت إلى قطع. 
ه������ذا وإن العثور على هذه القط������ع يقتضي أيضا وجود حياة 

حيثما نبحث.
إن جمي������ع متعضي������ات األرض حتتوي جماعي������ا على عدة 
مايني م������ن البروتينات املختلفة. وبه������ذا العدد الضخم الذي 
ميك������ن االختيار منه، كيف ننتق������ي بضع مئاٍت هي التي نبحث 
عنه������ا في اختبار وحيد لتحليل املناعة؟ فاجلواب املقتضب عن 
هذا الس������ؤال هو أنه م������ا من أحد يعرف بثقة م������ا يتعني عليه 
انتقاؤه. بيد أن باس������تطاعتنا تقدمي تخمينات بارعة تستند إلى 
اس������تراتيجيتني: أوالهما، إن مبقدورنا البح������ث عن بروتينات 
مفي������دة أو ضروري������ة لوجود حياة على املري������خ. فمثا، ميكننا 
البحث عن إنزميات تس������تهلك پركلورات، أو إنزميات تس������مح 
ملتع������ٍض ميكروي ب������أن يعيش في درجات ح������رارة منخفضة، 
أو إنزمي������ات ميكنه������ا إص������اح الض������رر الذي يح������ل بالدنا، 
والذي يس������ببه اإلش������عاع املؤين القوي للمريخ. وثانيتهما، إن 
باستطاعتنا اس������تهداف اجلزيئات املنتشرة في كل مكان عبر 
العال������م امليكروبي، مثل الپپتيدوگليـــكان peptidoglycan، وهو 
بة كونية جلميع جدران اخلايا البكتيرية، أو تريفوسفات  ُمركِّ
األدينوزيـــن (ATP)(1) الذي تس������تعمله جميع املتعضيات التي 

adenosine triphosphate (1)

فوهة گبل البركانية، اجلافة حاليا، كانت حتوي في وقت سابق، بحيرة 
مياه عذبٍة رمبا كان بإمكانها دعم حياة على املريخ. إن املركبة التي ستلي 

مركبة كيوريوسيتي اجلوالة ستكون قادرة على وحمل جتارب ميكنها حتديد 
ما إذا كانت ثمة عالمات على أن هناك حياة مازالت موجودة على هذا الكوكب.
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تعيش على األرض لنقل الطاقة الكيميائية للحصول على نشاط 
.metabolic (3)أيضي

وحتى لو دمرت البيئة القاسية للمريخ جزيئات كبيرة مثل 
الدنـــا DNA والبروتينات، فمازال مبقدورنا العثور على أدلة 
على وج������ود حياة في أنقاضه. واإلجراء الرئيس������ي هنا هو 
البحث عن أمناط. فكثير من أمناط اجلزيئات يكافئ كيميائيا 
أحده اآلخر، لكن روابطها قد تتلّوى إلى اليمني أو اليس������ار. 
فاحلياة عل������ى األرض محكومة بأحماض أمينية يســـارية(4) 
left-handed، ف������إذا حت������ّرت جتربة وجود أحم������اض أمينية، 

وعثرت عل������ى مجموعة خاصة تهيمن عليها روابط يس������ارية 

أو ميينيـــةright-handed (5)، ف������إن هذا دليل قاطع على وجود 
حي������اة. ومن املثير لاهتمام أنه إذا كان������ت الروابط ميينية - 
على عكس البروتينات األرضية - فسيكون هذا دليا على أن 
صيغ احلياة على املريخ نش������أت وتطورت مستقلة عن احلياة 

على األرض.
The Martian Protein Detector (�)

the microarray (1)
the capturing antibody (2)

(3) أو: استقابي.
(4) أو: روابطها تتلوى من اليمني إلى اليسار )بعكس حركة عقارب الساعة(.

(5) أو: روابطها تتلوى من اليسار إلى اليمني )كعقارب الساعة(.

كيف يعمل
مكشاف البروتني املريخي(�)

تستخدم اختباراُت حتليل املناعة طبيعَة األجسام املضادة الشبيهة بالِڤلكرو Velcro-like - وهي بروتينات لها شكل احلرف Y موجودة في النظام 
املناعي - وذلك لتؤدي دور مكاشيف دقيقة للجزيئات الغريبة. وبوسع اختبار واحد لتحليل املناعة كشف مئات من اجلزيئات البيولوجية (مثل 

البروتينات)، وشظايا جزيئات أيضا. ويجري استمثال optimization هذه االختبارات للبحث عن دليل على وجود حياة على املريخ.

جسم مضاد آسر

صفيف 
ميكروي 

جسم مضاد 
مستكشف

  يسكب محلول ثاٍن على 
الصفيف امليكروي. ويتضمن 
هذا احمللول أجساما مضادة 

لالستكشاف - وهي، مثلها 
مثل األجسام املضادة اآلسرة، 
تتماسك باجلزيئات املستهدفة 

احملددة. ولهذه األجسام 
املضادة املستكشفة مهمة بارعة 
إضافية، إذ إن كال منها يحوي 
جزيئا يتفلور fluoresce بتأثير 

النوع املناسب من الضوء.

ج اجلزيئات    وأخيرا، يلمع ليزر على الصفيف امليكروي، وُيهيِّ
الفلورية  fluorescent احملجوزة. وأي حفر حتتوي على جزيئات 

بيولوجية ستكون مهمة بوصفها اكتشافات إيجابية. هذا وإن 
شدة الفلورة fluorescence، تنسجم مع تركيز هذا اجلزيء.

  يسكب احمللول الذي يجري 
اختباره على الصفيف 

امليكروي(1). فإذا كان احمللول 
محتويا على جزيئات، فإنها 
تتماسك باألجسام املضادة 

على الصفيف امليكروي.

 كل حفرة ضمن صفيف 
ميكروي مكسوة بجسم 

مضاد وحيد يسمى جسما 
مضادا آسرا(2). وكل جسم 
مضاد آسر يختار ليتمسك 

بجزيء محدد.
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التخطيط للبعثة(�)
حمل������ت ڤايكنگ ث������اث جت������ارب بيولوجية؛ 
وبإمكانن������ا تص������ور بعثة إل������ى املريخ حتمل 
أيض������ا ث������اث آالت للبح������ث عن واس������مات 
بيولوجية: مكش������افا للدنا، وشيپة ميكروية 
 ،immunoassay microchip لتحليـــل املناعـــة
وآلة لتحري األحماض األمينية وتشخيصها. 
فالتقان������ة جاهزة تقريب������ا. واملهمة الثانية هي 
حتديد هدف - أي املوقع الذي ميتلك أفضل 

املواصفات إليواء هذه اآلالت.
واجللي������د وامللح صديقان لهذه اآلالت. 
 .erosion إذ إنهم������ا يقيانها األذى والتآكل
اه������ا، فهم������ا اإلش������عاع املؤيِّن  أم������ا َعدوُّ
واحلرارة. وحلس������ن احل������ظ، فإن درجات 
احل������رارة املنخفضة عل������ى املريخ جتعل 
التض������اؤل احلراري مهم������ا حتى طوال 
عم������ر الكواكب. بيد أن اإلش������عاع املؤين 
قد يدمر متاما ج������زَء اآلالِت الواقع ضمن 

املتر األول فوق سطح املريخ، وذلك خال بضعة بايني من 
الس������نني. لذا، فإن األهداف الواع������دة هي مواقع جليدية قد 
تك������ون احتضنت حياة حديثة - مث������ل موقع هبوط فونيكس 
قرب القطب الشمالي للمريخ - أو مواقع عّرى فيها التآكل 
حديث������ا املادَة القدمية. وفي كلتا احلالتني، املطلوب هو حفر 
الس������طح الستخراج عينات من منطقة تقع على عمق متر أو 

أكثر حتت سطح الكوكب.
والبعث������ات إل������ى املريخ التي يجري التخطي������ط لها اآلن قد 
 ،ExoMars جُتري ذلك البح������ث. هذا، وإن بعثة إكســـومارس
التي ُحدد عام 2018 موعدا إلرس������الها، يجب أن تكون قادرة 
على حم������ل مثقـــاب drill. وحديثا، أعلنت الوكالة ناس������ا عن 
خطط إلطاق نسخة أخرى من كيوريوسيتي وذلك عام 2020. 
وبإمكان إكس������ومارس وكيوريوس������يتي اجلدي������دة البحث في 
املناطق االس������توائية اجلافة من املريخ عن واسمات بيولوجية 
ف������ي املكامن امللحية والرس������وبية. )وال ميكن ألي من املركبتني 

اجلوالتني العمل في املناطق القطبية.(
وفيما يتعلق بالبحث القطبي، فإن الوكالة ناس������ا تدرس 
 ،icebreaker إجراء هبوط غير مكلف، يسمى كاسر اجلليد
ميك������ن أن يؤدي املهمة. وبتزويد ه������ذه املركبة مبثقاب طوله 
مت������ر وبآلة لتحليل املناع������ة، فقد تتمكن م������ن الوصول إلى 
اجلمد الســـرمدي(1) في القطب الش������مالي من املريخ الغني 
باملاء، وذلك للبحث عن واس������مات بيولوجية في أرض املريخ 

املكسوة باجلليد.
إن أيا من هذه البعثات سيكون مرشحا قّيما لقيادة العصر 
التالي الستكش������اف املريخ. هذا وإن العقود القليلة املنصرمة 
التي جرت فيها عمليات االستكش������اف لم تترك مجاال للش������ك 
ف������ي أن املريخ كان يؤوي ماء س������ائا في وق������ت من األوقات. 
وق������د آن األوان اآلن الختبار م������ا إذا كان هذا الكوكب، الذي 
كان في وقت س������ابق يحوي ماًء، قد وفر موطنا أليٍّ من صيغ 
احلياة. فإذا وجدنا جزيئات بيولوجية على املريخ - وبخاصة 
إذا كانت هذه اجلزيئات تش������ير إلى أن احلياة املريخية نشأت 
مستقلة عن احلياة على أرضنا - فسنحصل على نظرة ثاقبة 
إل������ى احلياة خارج أرضنا. ونحن نع������رف أنه يوجد كثير من 
النج������وم وكثير من الكواكب. وس������نعرف أن������ه يوجد كثير من 
البيولوجي������ات، وهذا يعني في النهاي������ة أن كوننا يزخر بتنوع 

واسع من الكينونات احلية.                                 <
MISSION PLANNING (�) 

permafrost (1): وه������و طبقة متجلدة باس������تمرار تقع على أعماق متفاوتة حتت س������طح 
األرض.

تبني هذه الصورة، التي أخذتها كيوريوسيتي  لنفسها، أول موقع 
حفرته في التربة. وأّن أي ميكروب يجب أن يعيش بعيدا عن السطح.

Scientific American, June 2014

مراجع لالستزادة
 Signs of Life Detector (SOLID) experiment:    http://auditore.cab.inta-csic.es/solid/en
 nasa’s Mars Exploration Program:    http://mars.jpl.nasa.gov
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إدراك حّسي إضافي(�)
كيف ميكن لعالَم ُمِلئ بال محسات أن يغير الطريقة التي نرى ونسمع ونفكر ونعيش بها.

<G. دبلون> - < A .J. پاراديسو>

إليك هذه التجربة املس������لية: انظر حول������ك وحاول إحصاء 
ال محســـات اإللكترونية(1) احمليطة بك اآلن. إنك س������تجد آالت 
تصوير(2) ومجاهير صوت(3)  في حاسوبك؛ ومحسات منظومات 
 gyroscopes وجيروســـكوبات GPS sensors حتديـــد املواقـــع
في هاتفك الذكي؛ ومقاييس تس������ارع في جهاز مراقبة لياقتك 
البدنية. وإذا كنت تعمل في مجمع مكاتب عصري أو تقيم في 
من زل حديث التجديد، فأنت دائما في حضرة محس������ات تسبر 

احلركة ودرجة احلرارة ونسبة الرطوبة.
وقد غدت ال محسات من الوفرة مبكان، ألنها - في األغلب 
األعم - تتبع قانون مور Moore’s law: فهي ما انفكت تتصاغر 
حجما وتنخفض تكلفة وتزيد قدرة. وقبل بضعة عقود من الزمن 
فقط كانت اجليروسكوبات وأجهزة قياس التسارع، املتضمنة 
اليوم ف������ي كل هاتف ذك������ي، ضخمة احلج������م وباهظة الثمن، 

ومقتصرة على تطبيقات معينة من مثل توجيه مركبات الفضاء 
والصواريخ. وفي غضون ذلك تعاظمت الترابطية الشـــبكية 
network connectivity وتزايدت بس������رعة هائلة. وبفضل التقدم 

في مضم������ار تصميم اإللكترونيـــات امليكرويـــة (الصغرية) 
microelectronics، وكذل������ك ف������ي مج������ال إدارة الطاقة والطيف 

 microchip الكهرمغنطي�س������ي، ب��ات ب��إم��ك��ان شـــيپة ميكروية
ال تزيد تكلفته������ا على دوالر واحد أن تربط مجموعة كبيرة من 

ال محسات بشبكة اتصاالت السلكية منخفضة القدرة.
إن حجم املعلومات التي تولدها ش������بكة ال محسات هذه هو 
مذه������ل حقا ويكاد يس������تعصي عل������ى اإلدراك. ومع ذلك، فإن 
معظم هذه البيانات غير مرئي لنا. وتن زع بيانات ال محس������ات 
إل������ى أن تبقى »مكنونة« ضمن خازن������ات ال ميكن النفاذ إليها 
إال بتجهيـــزة(4) واحدة تس������تعملها في تطبي������ق محدد وحيد، 
مثل التحكم في الثرموس������تات )منظم احلرارة( اخلاص بك أو 

إحصاء عدد خطواتك في يوم واحد.
إذا أزلن������ا هذه اخلازن������ات، فإن احلوس������بة واالتصاالت 
س������تتغيران بش������كل عميق. فما أن منتلك الپروتوكوالت التي 
متكن التجهي������زات والتطبيقات من تب������ادل البيانات )ثمة عدة 
پروتوكوالت مهيأة للمنافس������ة حاليا(، حتى يصبح بإمكان أي 
تطبيق أن يس������تعمل احملس������ات أينما كانت. فإذا حصل ذلك 
فع������ا، فإننا سنش������هد ولوج عهد جديد طال ترقبه حلوســـبة 
عميمة االنتشـــار ubiquitous computing، تنبأ به <M. وايسر> 
في هذه املجلة قبل ربع قرن ]انظر: »حاس������وب القرن احلادي 

والعشرين«،       ، العددان 8/7 (1996)، ص 64[.
يخامرنا الش������ك ف������ي أن االنتقال إلى احلوس������بة العميمة 
االنتش������ار س������يكون تزايديـــا(5)، إذ نعتقد أنه س������يكون حتوال 
جذريا يش������به إلى حد بعيد حلول الش������بكة العنكبوتية العاملية 

EXTRA SENSORY PERCEPTION )�(
the electronic sensors (1)

(2) أو: كاميرات
(3) أو: ميكروفونات

device (4)
(5) أو: متدرجا

املجلد 30 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2014

باختصار
بـــات العاَلـــم احلديث زاخ������را بال محســـات اإللكترونية(1) 
املوصولة بالش������بكة، بيد أن معظم البيان������ات التي تولدها غير 
مرئي������ة لنا، بل »مكنون������ة« في خازنات لاس������تعمال بتطبيقات 
معينة. فإذا أقصينا تلك اخلازنات وأحتنا لبيانات ال محس������ات 
أن تستعمل بأي جتهيزة موصولة بالشبكة، أيقنا عندها بوشك 

احللول احلقيقي لعهد احلوسبة العميمة االنتشار.
وإذ يتعـــذر إدراك طبيعة التغير الذي س������تحدثه احلوسبة 
العميمة االنتش������ار في حياتنا على وج������ه الدقة، فإن االحتمال 
الغال������ب هو أن محس������ات إلكترونية تدس في البيئة س������تكون 
ب من زل������ة امتدادات للجملة العصبية البش������رية. ولرمبا أضحت 
التجهيزات احلاسوبية عمليا بدائل صنعية حسية ميكن للمرء 

أن يتقلدها.
ن ال محســـات واحلواســـيب م������ن االنتقال -  وق������د مُتكِّ
افتراضي������ا - إلى بيئ������ات نائية، و»الوجود« هن������اك في الزمن 
احلقيق������ي، ومن ش������أن ذل������ك أن تكون له تداعي������ات عميقة في 

مفاهيمنا للخصوصية واحلضور املادي.
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)ِوب(. ونحن نش������هد بالفعل بوادر ه������ذا التحول في تطبيقات 
الهات������ف الذك������ي، مثل خرائـــط گـــوگل Google Maps وتويتر 
Twitter واملش������روعات املؤسس������اتية الكب������رى الت������ي نش������أت 

حوله������ا. لكن االبتكار س������وف يتنامى انفجاري������ا حاملا تصبح 
بيانات احملس������ات العميمة االنتش������ار متاحة مجانا على جملة 
التجهيزات. وينتظر أن تكون املوجة القادمة لش������ركات التقانة 
ذات البليون دوالر متمثلة بجامعي القرائن(1)، الذين سيقومون 
بضم معلومات ال محسات احمليطة بنا وتركيبها في جيل جديد 

من التطبيقات.
إن التنبؤ مبا ستحمله احلوسبة العميمة االنتشار وبيانات 
ال محسات من دالالت حلياتنا اليومية هو من الصعوبة بدرجة 
تش������به التنبؤ، قبل ثاثني سنة خلت، مبا س������تحدثه اإلنترنت 
من تغيير ف������ي العالم. ومن مين الطالع أن نظرية الوســـائط 
media theory ميكن أن تكون مبثابة دليل؛ ففي ستينات القرن 

ر في مجال االتصاالت[  العشرين حتدث <M. ماكلوهان> ]ال منظِّ
عن وســـائط إلكترونيـــة electronic media )التلفاز بخاصة( 
تصبح امتدادا للجملة العصبية البش������رية. وليت <ماكلوهان> 
بني ظهرانينا اليوم، إذن لَعاَين واقع احلال. ونتساءل أنه عندما 
تنتشر ال محسات في كل مكان، وحينما يغدو باإلمكان غرس 

املعلومات التي جتمعها هذه ال محس������ات في اإلدراك البشري 
بطرائق جديدة - فأين تتوقف حواس������نا نحن البش������ر؟ وماذا 
يعني »وجودن������ا« الفيزيائي عندما يكون ف������ي مقدورنا توجيه 

إدراكنا بحرية عبر الزمان واملكان والقياس؟

تصور بيانات ال محسات(�)
إننا ندرك العالَم من حولنا باس������تعمال حواس������نا كلها، لكننا 
نتمثل معظم البيانات الرقمية عن طريق شاشات عرض ثنائية 
البعد على أجهزة نقالة. فا غرو، إذن، أن نكون عالقني بنقطة 
اختناق معلوماتية. ومع التزايد االنفجاري الس������ريع في الكم 
املعلوماتي حول العالم، جند أنفسنا أقل قدرة على بقاء وجودنا 
في ذلك العالم، ومع ذلك، فثمة جانب مش������رق ومش������جع لهذا 
الفيض م������ن البيانات ما دمنا نعرف كيف نس������تثمره بصورة 
صحيحة وفاعلة. ولهذا الس������بب ينص������رف فريقنا في مختبر 
 (2)(M.I.T.) ميدي������ا الب التابع للمعهد ماساتشوس������تس للتقانة
منذ س������نوات إلى العمل على طرائق لترجمة املعلومات، التي 

تقوم شبكات ال محسات بجمعها، إلى لغة اإلدراك البشري.
 VISUALIZING SENSOR DATA (�)

(1) أو: السياقات
the (M.I.T.) Media Lab (2)
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وكما أتاحت لن������ا متصفحات ِوب مثل Netscape النفاذ إلى 
كتلة البيانات احملتواة في اإلنترنت، كذلك ستمكننا متصفحات 
البرمجيات من فهم فيض بيانات احملسات القادمة. وقد وجدنا 
أن أفض������ل أداة لتطوي������ر متصفح كهذا حت������ى اآلن هي محرك 
األلعاب الڤيديوية - وه������ي البرمجيات ذاتها التي تتيح ملايني 
الاعب������ني التآثر في بيئ������ات حية دائمة التغي������ر ثاثية األبعاد. 
ومتكن������ا فعا، بنتيج������ة أبحاثنا على محرك األلعاب املس������مى 
Unity 3D، من اس������تحداث تطبيق أطلقنا عليه اسم دوپـيل الب 

DoppelLab، يتلقى دفقات من البيانات التي جمعتها ال محسات 

املنشورة في أنحاء بيئة ما، ويحول املعلومات إلى شكل بياني/
كتابـــي graphic form يبس������طه فوق منوذج هندســـي للمبنى 
مصمـــم مبعونـــة احلاســـوب model (CAD)(1). فف������ي مختبر 
ميدي������ا الب مثا، يقوم التطبي������ق دوپ�يل الب بجمع البيانات من 
احملسات املبثوثة في أرجاء املبنى، ويعرض النتائج على شاشة 
احلاس������وب في الزمن احلقيقي، بحيث يستطيع مستخدم ينظر 
إلى الشاش������ة أن يرى درجة احل������رارة في كل غرفة، أو يرصد 
حركة سير األقدام في بقعة محددة، أو حتى موضع الكرة على 

طاولتنا الذكية التي ابتدعناها للعبة الپينگ پونگ(2).
كذلك يس������تطيع دوپ�يل الب أن يؤدي وظائف كثيرة أخرى 
إضافة إلى تصور البيانات وجتس������يدها؛ فهو قادر على جمع 
األصوات الت������ي تلتقطها مجاهير الص������وت املبثوثة في أنحاء 
املبنى، ثم استعمالها إلحداث بيئة صوتية مفترضة. ولضمان 
توفير اخلصوصية privacy تخضع الدفقات الصوتية للتعتيم(3) 
عند جتهيزة ال محس املولدة لتلك الدفقات قبل إرس������الها. ومن 
شأن هذا اإلجراء أن يجعل الكام غير مفهوم، مع احلفاظ على 
بيئة الفضاء احمليط والصفة الصوتية لشاغليه. وإن دوپ�يل الب 
������ن أيضا من معاينة بيانات جرى تس������جيلها في املاضي،  مُيكِّ
ويستطيع املرء أن يرصد حلظة من الزمن من منظورات شتى، 
أو أن يسرع األحداث بغية فحص البيانات عند مقاييس زمنية 

مختلفة، والكشف عن دورات خفية في حياة مبنى بعينه.

وملتصفحات ال محس������ات، كدوپ�ي������ل الب، تطبيقات جتارية 
مباش������رة - مثل: لوحات حتكم افتراضي ملبان ضخمة مزودة 
������م املبنى، عندما  بال محس������ات. ففي املاضي كان من عادة َقيِّ
يري������د اقتفـــار(4) موضع خلل ف������ي نظام التدفئ������ة، البحث في 
برامج جداول البيانات واملخططات، وفهرسة احلاالت الشاذة 
في قياس������ات درجات احلرارة، وتفقد األمناط التي قد تش������ير 
إلى مصدر اخللل. أما باس������تعمال دوپ�يل الب، فما على ذلك 
القي������م إال أن يتبني درجة احلرارة احلالي������ة واملرغوب بها في 
كل غرفة على الفور، ومن ثم يكتش������ف منافذ تس������تغرق عدة 
غرف أو طبقات من املبنى. وأكثر من ذلك، يستطيع املخططون 
واملصممون وسكان املباني على حد سواء أن يتعرفوا طرائق 
استعمال البنية األساسية للمبنى، وأين يجتمع السكان ومتى؟ 
وما هي اآلثار التي حُتِدثها التغيرات في املبنى على أس������لوب 

تفاعل الناس وأداء أعمالهم داخله؟
غير أننا لم نضع االحتمال التجاري في حس������باننا عندما 
أوجدنا دوپ�يل الب، بل كنا نس������عى إلى حتري مس������ألة أكبر 
وأكثر إثارة لاهتمام: دراسة أثر احلوسبة العميمة االنتشار 

في املعنى األساسي للوجود الفيزيائي(5).

إعادة حتديد مفهوم الوجود الفيزيائي(�)
عندما جتعل ال محس������ات واحلواس������يب من املمك������ن االنتقال 
افتراضي������ا إلى بيئات بعي������دة و »الوجود« هن������اك في الزمن 
احلقيقي، فإن مفهوم������ي »هنا« )املكان( و »اآلن« )الزمان( قد 
يب������دآن باتخاذ معان جديدة. ونحن نزمع أن نستكش������ف هذا 
التغيي������ر في مفهوم الوجود باالس������تعانة بالتطبيق دوپ�يل الب 
 Living Observatory وب مش������روع آخر يدعى املرصـــد احلـــي
في مزارع تيدم������ارش(6)، يرمي إلى »غمس« الزوار احلقيقيني 

واالفتراضيني على حد سواء في بيئة طبيعية متغيرة.
ومنذ عام 2010 تتولى مجموع������ة منظمات بيئية عملية حتويل 
250 فدانا إنكليزيا من سباخ التوت البري(7) الواقعة جنوبي والية 

ماساتشوستس إلى منظومة أراض رطبة ساحلية محمية. ويشترك 
في ملكية هذه السباخ، التي تس������مى مجتمعة مزارع تيدمارش، 
زميلتن������ا <G. داڤنپ������ورت>. وإذ أسس������ت <داڤنپورت> مس������يرتها 
املهنية في مختبر ميديا الب على مس������تقبل العمل الوثائقي، فهي 
شديدة االهتمام بفكرة بيئة غنية بال محسات تولد تلقائيا إنتاجها 

REDEFINING PRESENCE (�)
computer-aided design (1)

Ping-Pong (2)
(3) أو: اإلبهام
track down (4)
(5) أو: املادي

Tidmarsh Farms (6)
cranberry bogs (7)

Gershon Dublon

<دبلـــون> طال������ب دكتوراه ف������ي مختب������ر ميدي������ا الب التابع ملعهد 

ماساتشوس������تس للتقانة، حيث يعكف على ابت������داع أدوات جديدة 
لتحري بيانات ال محسات وإدراك كنهها.

Joseph A. Paradiso

<پاراديســـو> أستاذ مش������ارك في فنون الوس������ائط وعلومها لدى 

مختبر ميديا الب؛ يتولى فيه إدارة مجموعة البيئات املستجيبة، التي 
تس������تقصي طرائق شبكات ال محس������ات في تعزيز اخلبرة والتفاعل 

واإلدراك البشري، والتأثير فيها ونقلها.

املؤلفان
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الوثائقي اخلاص. ومبس������اعدة منها نقوم حاليا بتطوير شبكات 
 ،ecological processes محسات توثق العمليات املتصلة بالتبيؤ
ومتكن الناس م������ن اختبار البيانات املتولدة من تلك احملس������ات. 
وقد بدأن������ا، بالفعل، بتأهيل مزارع تيدمارش مبئات ال محس������ات 
الاس������لكية التي تعنى بقياس درج������ة احلرارة والرطوبة والضوء 
واحلركة والرياح والصوت وحتلب نســـغ األشجار(2)، وفي بعض 

احلاالت، مستويات مواد كيميائية عديدة.
وثمة برامج ومش������روعات فعال������ة إلدارة الطاقة ينتظر أن 
تس������هم في متكني هذه ال محس������ات من العمل على بطارياتها 
د بعض ال محسات بخايا  على مدى س������نوات، في حني سُتزونَّ
شمس������ية توفر من تعزيز الطاقة ما يكفي لتمكينها من إرسال 
الصوت - كصوت النس������يم، وتغريد الطي������ور القريبة، واملطر 
يتقاطر على أوراق الش������جر. ويضطل������ع زماؤنا املختصون 
بعلوم األرض في جامعة ماساتشوس������تس أمهيرست بتزويد 
مزارع تيدمارش ب محس������ات تبيؤ متطورة تشتمل على أجهزة 

لقياس درجة احل������رارة مصنوعة من األلياف البصرية وقابلة 
للعمل حت������ت املاء، وبإمكانها قياس مس������تويات األكس������جني 
املنح������ل في املاء. وس������تتدفق جميع هذه البيان������ات إلى قاعدة 
بيانات على مخدماتنا التي يستطيع املستخدمون استعامها 

واستكشافها باستعمال تطبيقات شتى. 
ومن هذه التطبيقات ما س������يكون عونا لعلماء التبيؤ(3) في 
معاينة بيانات بيئية جمعت عند الس������بخة، ومنها ما س������يصمم 
لعام������ة الناس. فمثا، نحن اآلن بصدد تطوير متصفح ش������بيه 
بدوپ�يل الب ميكن استعماله لزيارة مزارع تيدمارش افتراضيا 
من أي حاسوب موصول باإلنترنت. وفي هذه احلالة تكون خلفية 
الشاشة مشهدا رقميا لطوبوغرافية السبخة(4)، تكتنفه أشجار 
ونباتات افتراضية. ويضيف محرك األلعاب أصواتا وتأثيرات 

آلية العمل

The Reality Browser (�)
Radio Frequency Identification (1)

tree sap flow (2)
ecologists (3)

(4) أو: معال مها السطحية

متصفح احلقيقة(�)
تقـــوم برمجيـــات تصفح ال محســـات، التي ابتدعهـــا املؤلفان، وتدعى 
دوپـيـــل الب DoppelLab، بجمـــع البيانـــات مـــن محســـات مبثوثـــة في 
 ،M.I.T. أرجـــاء مختبر ميديا الب التابع للمعهد
ومتثلها بصريا على منوذج شـــبه شفاف 
للمبنى. ويتجـــدد املتصفح تلقائيا في 
الزمـــن احلقيقـــي، ومـــن ثـــم يســـتطيع 
املســـتخدمون دخولـــه مـــن أي مـــكان، 
ومعاينـــة مـــا يجري فـــي أي غرفة 
من املختبـــر في أي حلظة. ومتثل 
درجة احلرارة واحلركة والصوت 

واخلصائص األخرى بأيقونات.

إذا اقترب شخص يتقلد شارة 
tag ُتعرف بالتردد الراديوي 

)RFID((1) من مجموعة محسات 
في فضاء عام، ظهر مكعب يحمل 

صورة ذلك الشخص على كل 
وجه من أوجهه.

متثل مكعبات مكودة لونيا وسحب 
ضبابية درجة احلرارة والرطوبة 

النسبية كما تقيسها شبكة 
ال محسات الكثيفة للمبنى.

مُتثل الكرات في الفضاءات العامة حركة الناس ضمن غرفة 
إضافة إلى مستوى الصوت هناك؛ فإذا صارت الغرفة أكثر 
ضجيجا، ظهرت كرات مكودة لونيا. وإذا اكتشفت محسات 

َج شريط الكرات متلويا تلوي األفعى. احلركة حركة، مَتوَّ

ميثل اللهب في كل جزء من املبنى 
درجة حرارة كل غرفة: اللهب األحمر 

يعني »دافئا« واألكثر حمرة يعني 
»أدفأ«؛ اللهب األزرق يعني »باردا« 

واألكثر زرقة يعني »أبرد«. فإذا وجد 
اختالف كبير بني درجة حرارة غرفة 

ودرجة الثرموستات املعيارية، ظهرت 
كرة نابضة حول اللهب املوافق، بحيث 

يكون معدل النبض تابعا النحراف 
درجة احلرارة عن النقطة املعيارية.
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وبيانات تلتقطها ال محسات املدسوسة ضمن السبخة. ومتتزج 
األص������وات الصادرة ع������ن مجموعة مجاهير الص������وت وتخبو 
تقاطعيا، وذلك تبعا للموقع االفتراضي للمس������تخدم. وسيكون 
بإمكانك التحليق فوق الس������بخة وسماع كل ما يحدث مباشرة، 
أو اإلصغ������اء ع������ن كثب إلى م������ا يجري في بقع������ة صغيرة، أو 
الس������باحة حتت املاء وسماع األصوات التي تلتقطها املساميع 
املائية(1). ولس������وف تهب رياح افتراضية، مسوقة ببيانات زمن 

حقيقي جمعت من املوقع، خال األشجار الرقمية(2).
واملرصـــد احلـــي(3) هو أقرب إلى مش������روع اس������تعراضي منه 

إلى منوذج أولي عملي. ولكنه من الس������هل 
تصور تطبيقات ميدانية؛ فاملزارعون ميكنهم 
اس������تعمال نظام مش������ابه، ملراقبة أراضيهم 
املألى بال محس������ات، وتتبع وج������ود الرطوبة 
أو املبيدات أو األس������مدة أو السوائم داخل 
أراضيهم الزراعية وما حولها. كذلك تستطيع 
املؤسسات في املدن استعماله لرصد تقدم 
العواصف والفيضان������ات في مدينة ما، في 
ح������ني يبحث عن الن������اس الواقعني في خطر 
أو ش������دة إلنقاذه������م ومس������اعدتهم. وليس 
استطرادا تصور استعمال هذه التقانة في 
حياتنا اليومي������ة؛ فكثيرون منا يبحثون مثا 
عن مطاعم مناس������بة عل������ى املوقع Yelp قبل 
توجههم إليها. وسيكون بإمكاننا يوما ما أن 
نتحقق حتى من جوِّ املطعم )هل هو مزدحم 
وصاخب اآلن؟( قبل أن ننطلق عبر املدينة.

وفي نهاية املطاف قد يوفر هذا النوع 
من »الوج������ود« البعيِد اخلياَر الثاني من 
بني أفضل اخليارات لالنتقال من بعد 
teleportation. ونح������ن نس������تعمل أحيانا 

وسيلة دوپ�يل الب لننش������ئ اتصاال باملختبر ميديا الب حينما 
نكون على س������فر، ألن س������ماع األزيز ورؤية مظاهر النش������اط 
يقرباننا أكثر قليا إلى مواطننا األصلية. وبالطريقة نفس������ها 
ميكن أن يتخيل املسافرون أنفسهم في ديارهم يقضون أوقاتا 

سعيدة مع أهليهم، في حني أنهم في الواقع على الطريق.

تعزيز حواسنا(�)
ف������ي حكم املؤكد أن األجهزة التي ميكن تقلدها على اجلس������د 
س������تهيمن على املوجة القادمة من احلوس������بة. ونحن نرى في 
ذلك فرصة الس������تنباط طرائق أكثر تلقائي������ة للتآثر مع بيانات 
ال محسات. ولرمبا أضحت احلواس������يب التي ميكن للمرء أن 

يتقلدها - في حاصل األمر - بدائل صنعية حسية.
وينهم������ك الباحثون منذ زمن طويل ف������ي إجراء جتارب على 
ال محســـات وال مفعـــالت القابلـــة لالرتـــداء(4) على األجس������اد 
باعتبارها جتهيزات مساعدة، وذلك مبقابلة اإلشارات الكهربائية 
الصادرة عن ال محس������ات بحواس إنس������ان، ف������ي عملية تعرف 
بالتعويض احلسي sensory substitution. وتشير بحوث أجريت 
حديثا إلى أن اللدونـــة العصبية neuroplasticity - وهي قدرة 
الدماغ البش������ري على التكيف فيزيائيا مع احملفزات اجلديدة - 
perceptual- ن االســـتعراف على املســـتوى اإلدراكـــي ق������د مُتكِّ
»احلســـية  للمحف������زات   level cognition

اإلضافية(5)« التي تنتقل عن طريق قنوات 
اإلحس������اس املوجودة فينا. ومع ذلك، ما 
زالت ثمة فجوة كبيرة بني بيانات شبكات 

احملسات والتجربة احلسية البشرية.
ونعتقد أن من مفاتيح إطاق إمكانات 
البدائل الصنعية احلسية امتاَك معرفة 
أفضل بحالة التنبه لدى املرتدي. وتتجه 
ال محس������ات احلديث������ة القابل������ة لارتداء 
واملنتمية إلى أعل������ى التقانات، من قبيل 
گـــوگل گالس Google Glass، إل������ى أداء 
دور وس������طاء طرف ثالث على كواهلنا؛ 
فتقترح معلومات ذات صلة - سياقيا - 
مبرتديها )كأن تنصح املرتدي بحضور 
فيلم معني لدى مروره بدار للس������ينما(. 
ولكن هذه املقترحات تأتي على نحو غير 
متوق������ع، وكثيرا ما تكون مشوش������ة، بل 
مزعجة، على عكس منظوماتنا احلسية؛ 
فمنظوماتنا احلسية تسمح لنا بالتكيف 
لضب������ط االس������تقبال أو إلغائ������ه بطريقة 
ديناميكية، فنلبي نداء احملفزات إذا تطلبت، وإال فنتابع تركيزنا 
على ما كنا نعمله. وإننا حاليا بصدد إجراء جتارب للتحقق من 
إمكان استفادة احلواس������يب القابلة لارتداء من قدرة الدماغ 
الفطري������ة على التركيز على املهمات، م������ع اإلبقاء على نوع من 

االرتباط السابق للتنبه preattentive connection بالبيئة.
فتجربتنا األولى س������تقرر إمكان قدرة جتهي������زة قابلة لارتداء 
في الواقع العملي على متييز املصدر الصوتي الذي يس������تمع إليه 

AUGMENTING OUR SENSES (�)
hydrophones  (1)؛ أو: الهيدروفونات

the digital trees (2)
the Living Observatory (3)

wearable sensors and actuators (4)
extra sensory (5)

كاميـــرات تعمل باألشـــعة حتـــت احلمراء في 
سبخ مليء بال محسات تكشف مياها جوفية (ُترى هنا 
بالـــون األصفر) تتدفق نحو مياه ســـطحية أبرد. وفي 
حـــني تقترب درجـــة حرارة املياه الســـطحية من درجة 
حرارة اجلو، حتافظ املياه اجلوفية على درجة حرارة 

ثابتة طوال العام.
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املستخدم، من بني مجموعة من املصادر الصوتية. ونزمع توظيف 
هذه املعلومات لتمكني من يتقلد جتهيزة من ضبط استقبال أصوات 
املجاهير واملساميع احلية في مزارع تيدمارش بطريقة تشبه كثيرا 
استقبالها ملصادر الصوت الطبيعية املختلفة. تخيل أنك تركز على 
جزي������رة نائية في بركة، وأنك بدأت رويدا رويدا تس������مع األصوات 
البعي������دة، وكأن أذنيك حساس������تان بدرجة تكفي إلطالة املس������افة. 
تصور أيضا أنك تسير على ضفة جدول وسمعت صوتا من حتت 
املاء، أو نظرت نحو األعلى إلى األش������جار وس������معت تغريد الطيور 
عند أعلى الظلة. إن هذا األسلوب لنقل املعلومات الرقمية قد يشير 
إلى بداية ارتباط سلس بني منظوماتنا احلسية وبيانات ال محسات 
الش������بكية. وأغلب الظن أننا سوف نشهد في وقت ما أن غرائس(1) 
implants حس������ية أو عصبية هي التي ستوفر ذاك االرتباط؛ ونأمل 

بأن تكون هذه التجهيزات، وكذل������ك املعلومات التي تتيحها، جزءا 
من منظوماتنا احلسية القائمة، ال أن تزيحها لتحل محلها.

حلم أم كابوس؟(�)
يبدو العالم الذي وصفناه للتو مخيفا لكثير من الناس، ونحن 
منهم؛ فإعادة صوغ مفهوم الوجود يعني تغيير عاقتنا مبحيطنا 
وعاقة أحدنا باآلخر. وما يقلق أكثر هو ما حتمله احلوس������بة 
العميمة االنتش������ار من تداعيات كبي������رة تتصل باخلصوصية. 
وم������ع ذلك، فإننا نعتقد أن ثم������ة طرائق عديدة جلعل إجراءات 

ضمان السامة جزءا من التقانة.
فقبل عقد من الزمن، وفي س������ياق أحد مش������روعات فريق 
عملنا، قام <M. الي�بوويتس> بنشر أربعني آلة تصوير ومحسا 
في مختب������ر ميديا الب. وصمم لهذا الغ������رض مفتاح إضاءة 
ضخما في كل جتهيزة، بحيث يكون باإلمكان إيقاف فاعليته 
بيس������ر وس������هولة. و لكن عاملنا اليوم يح������وي فيضا من آالت 
التصوي������ر ومجاهير الصوت وال محس������ات األخرى املبثوثة، 
بحيث اليس������تطيع ش������خص أن يوقف فاعليته������ا - حتى وإن 
كان������ت مزودة مبفتاح إغاق. وس������يتعني علينا، إذن، أن جند 

حلوال أخرى.
من تل������ك احللول جعل ال محس������ات تس������تجيب للس������ياق 
ولألولويات املستحبة لش������خص ما. وقد بحثت <W-N. گونگ> 
في فكرة من هذا الن������وع عندما كانت تعمل مع فريق أبحاثنا 
قبل سنوات؛ فاستحدثت عروة مفاتيح خاصة تصدر إشعاعا 

السلكيا لتنبيه جتهيزات ال محسات القريبة 
على ُمستحبنَّات مس������تخدمها فيما يتصل 
بخصوصيته الذاتية. وكانت كل شارة من 
هذا التصميم حتمل زرا كبيرا معلما بكلمة 
»ال«؛ ف������إذا ضغط املس������تخدم الزر َضِمن 
لنفس������ه فس������حة من اخلصوصية الكاملة، حتجب فيها جميع 

ال محسات الواقعة ِضْمن حدود املدى عن إرسال بياناته.
وبطبيعة احلال، فإن أي حل س������وف يتع������ني التثبت من أن 
جميع عقد ال محســـات sensor nodes احمليطة بالشخص مهيأة 
الس������تقبال مثل هذه األوام������ر واحترامها. ولئ������ن كان تصميم 
پروتوكول كهذا يس������تدعي حتديات تقني������ة وقانونية، فقد تلتفت 
مجموعات بحث حول العالم إلى دراسة مقاربات متعددة للتعامل 
مع هذه املشكلة احمليرة. فمثا، قد يخول القانون شخصا ملكية 
بيانات تتولد على مقربة منه أو التحكم فيها، ثم يترك له اخليار 
بني أن يشفر تلك البيانات أو أن يقيد من دخولها الشبكة. وهنا 
يش������ار إلى أن من أغراض التطبيق دوپ�يل الب واملرصد احلي 
كليهما مراقبة س������يرورة تطور تداعي������ات اخلصوصية هذه في 
الفض������اء اآلمن ملختبر أبحاث مفتوح. ومع انكش������اف العثرات 
والتداعيات الس������يئة نتمكن من إيجاد حلول مناسبة. وقد تبني 
لنا من تصريحات أدلى بها <E. س������نودن> ]مقاول س������ابق في 
وكالة األم������ن القومي[ إلى عهد قريب، أن الوضوح(2) مس������ألة 
حيوي������ة، وينبغي التعامل مع ما يهدد اخلصوصية تش������ريعيا، 
وفي منتديات ومنابر مفتوحة. وفيما عدا ذلك، نعتقد أن التطوير 
األساس������ي للعتاديات والبرمجيات املفتوح������ة املصدر هو خير 

وسيلة دفاع في مواجهة االنتهاكات العامة للخصوصية.
وفي هذه األثناء، س������يكون في مقدورنا البدء بتلمس أنواع 
اخلبرات اجلديدة التي تنتظرنا في عالم تس������يره ال محسات. 
ونح������ن بالطبع متفائلون برؤى املس������تقبل، ونعتقد جازمني أن 
من املمكن ابتداع تقانات تنصهر في بيئاتنا وأجسادنا وتكون 
جزءا منها. ومن شأن هذه األدوات أن تبعدنا عن شاشة الهاتف 
الذكي وتعيدنا إلى بيئاتنا، وأن جتعلنا أكثر، ال أقل، حضورا في 
العالَم من حولنا.                                               <

DREAM OR NIGHTMARE? (�)
(1) أو: زرعات

(2) أو: الشفافية

عندما جتعل ال محسات واحلواسيب من املمكن 
االنتقال افتراضيا إلى بيئات بعيدة، فإن مفهومي 

»هنا« و »اآلن« قد يبدآن باتخاذ معان جديدة.

Scientific American, July 2014
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قرن جديد في أبحاث الدماغ(�)
جهود علمية حثيثة تنير لنا معالم الطريق لفهم الكيفية

التي تصنع وفقها أعقُد آلة في العالم أفكاَرنا وانفعاالتِنا.
<R. يوست> - <M .G. تشيرش>

عل������ى الرغم من مضي قرن من البحث العلمي املس������تدام، 
م������ازال علماء الدماغ يجهلون طريق������ة عمل ذلك العضو الذي 
يزن ثاثة أرطال إنكليزية(1)، ويش������كل مقرا للنشاط الواعي 
برمته عند البش������ر. وقد حاول العديد من العلماء التغلب على 
هذه املعضلة عبر اس������تقصاء اجلهاز العصبي لدى الكائنات 
احلية األقل تطورا. وقد مضت بالفعل قرابة ثاثني عاما على 
جناح الباحث������ني في وضع خريطة جلمي������ع وصات اخلايا 
العصبي������ة البالغ عددها 302 خلية عصبية في الدودة املدورة 
the roundworm (Caenorhabditis elegans). بي������د أن الرس������م 

البياني لهذه األس������اك في ال������دودة لم يؤد إلى فهم كيف تولد 
ه������ذه االتصاالت مختلف أمناط الس������لوك، حتى البدائي منها 
مثل التغذية وممارس������ة اجلن������س. ومازلنا نفتق������د حتى اآلن 
  neurons (العصبونـــات) بيانات تتعلق بنش������اط النورونـــات

املرتبط بأمناط معينة من السلوك.
والصعوب������ة في إقامة رابط بني البيولوجيا والس������لوك عند 
البش������ر أكبر بكثير، وتتناقل وس������ائل اإلعام روتينيا تقارير 
حول مسوحات تصويرية تشير إلى أن هناك مواقع معينة في 
أدمغتنا تضيء عندما نشعر بأن اآلخرين يرفضوننا، أو عندما 
نتحدث بلغة أجنبية. فهذه القصص اإلخبارية من ش������أنها أن 
تترك لدينا انطباعا بأن التقانة احلالية تقدم لنا رؤى أساسية 

عن كيفية عمل الدماغ، وهو انطباع مضلل با ريب.
ومن األمثلة التي تس������تحق الذكر على عدم التوافق املشار 
إليه تلك الدراس������ة الذائعة الصيت الت������ي ذهبت إلى أن هناك 

خايا دماغية مفردة تق������وم بإطاق دفعـــة impulse كهربائية 
اس������تجابة لرؤية وجه املمثلة <J. أنيس������تون>. وعلى الرغم من 
الضجة الكبيرة حولها، فقد كان اكتشاف نورون <أنيستون> 
أمرا ش������بيها باكتشاف رس������الة وصلتنا من كائنات فضائية 
غريبة توحي بوجود حياة ذكية في الكون، ولكن دون أن حتمل 
الرسالة أي إش������ارة إلى معنى هذا اإلرس������ال. فنحن مازلنا 
جنهل كليا الكيفية التي يؤثر بها النش������اط الكهربائي املتدفق 
من ذلك النورون في قدرتنا على تعرف وجه <أنيس������تون> ومن 
َثمنَّ ربطه مبقطع من برنامج فريندس Friends التلفزيوني. ولكي 
يتع������رف الدماغ على هذا النجم أو ذاك، فابد له على األرجح 
من تنش������يط مجموعة كبيرة من النورونات التي تتواصل فيما 

بينها عبر كود code عصبي، علينا فك تكويده أوال.
تشير قضية نورون <أنيس������تون> إلى أن العلوم العصبية 
وصل������ت إلى مفترق طرق. فمع أن ما لدين������ا من تقنيات يتيح 
لنا تس������جيل نشاط النورونات املفردة عند األحياء من البشر، 
فإن الس������ير قدما بصورة مجدية يتطلب منا تزويد هذا احلقل 
م������ن العلوم مبجموعة جديدة من التقانات التي متكن الباحثني 
من رصد النش������اط الكهربائي آلالف أو حتى باألحرى ملايني 
النورون������ات، وكذلك تغيير هذا النش������اط، عل������ى أن تكون هذه 
التقنيات قادرة على فك كود ما أطلق عليه املش������رح العصبي 
اإلسباني الرائد <R .S. كاجال> عبارة »األدغال التي ال تخترق 

THE NEW CENTURY OF THE BRAIN (�)
(1) الرطل اإلنكليزي )الباوند( = 0.4536 كغ تقريبا.
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باختصار
وم������ن املمكن تلبية تلك احلاجات عن طريق تقانات قادرة على 

تسجيل نشاط الدارات الدماغية أو رصده. 
تقـــوم إدارة <أوباما> اآلن مببادرة ضخمة للمضي قدما في 

تطوير مثل هذه التقانات.

اليزال الدماغ وطريقة استخدامه لتوليد األفكار الواعية يشكان 
أحد أكبر األلغاز التي يواجهها العلم بشتى فروعه. 

ويحتاج علماء اجلهاز العصبي لفهم الدماغ بصورة أفضل إلى وسائل 
جديدة متكنهم من حتليل الطريقة التي تشتغل بها الدارات العصبية.
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حيث تاه فيها كثير من الباحثني.« 
فمن حيث املب������دأ، ميكن لهذه الطرائـــق املتقدمة 
 firing ردم الفج������وة ب������ني قدح breakthrough methods

النورون������ات وبني املعرفة مبا فيه������ا اإلدراك واالنفعال 
وصنع القرار والوعي نفس������ه في آخر األمر. ففك كود 
النماذج احلقيقية للنشاط الدماغي الكامنة وراء التفكير 
والسلوك من شأنه أيضا تقدمي تصورات عميقة حاسمة 
عما يح������دث عندما تختل وظيفة الدارات العصبية في 
االضطرابات النفس������ية والعصبية مث������ل: الفصام أو 

التوحد أو داء ألزهامير أو داء پاركنسون.
وقد ب������دأت الدعوات حول ض������رورة إحداث قفزة 
تقانية لدراس������ة الدم������اغ جتد آذان������ا صاغية خارج 
املختب������رات. وبالفعل أعلن������ت إدارة <أوباما> في عام 
2013 أنها بصدد إنشاء مبادرة واسعة النطاق تسمى 

بحـــوث الدماغ من خالل مبـــادرة تطوير التقانات 
 the »العصبية املبتكرة(1)، اختصارا »مبادرة الدماغ
BRAIN Initiative، وهي أكبر مسعى إلى تطوير العلوم 

أعلن في الفترة الثانية لوالية الرئيس <أوباما>. 
وبتمويل أولّي ينوف عل������ى 100 مليون دوالر لعام 

2014 ته������دف مب������ادرة الدماغ إلى تطوير تقان������ات قادرة على 

تسجيل إشارات من اخلايا الدماغية بأعداد أكبر بكثير مما 
س������بق، إضافة إلى قدرتها على تسجيل اإلشارات من مناطق 
دماغية بكاملها. وجاءت مبادرة الدماغ متممة ملشاريع ضخمة 
أخرى خارج الواليات املتحدة مثل مشروع الدماغ البشري(2) 
ال������ذي ميوله االحت������اد األوروبي مببلغ ق������دره 1.6 بليون دوالر 
ملدة عش������رة أعوام، وهو مش������روع يرمي إلى تطوير حاسوب 
يحاكي الدماغ بكامله. إلى جانب ذلك، هناك مش������اريع بحثية 
طموحة أخ������رى في العلوم العصبي������ة مت إطاقها في الصني 
واليابان وإسرائيل. وهذا اإلجماع العاملي على االستثمار في 
علوم الدماغ يعود بذاكرتنا إلى املبادرات العلمية بعد احلرب 
العاملية الثانية الت������ي انصب اهتمامها على األولويات الوطنية 
امللحة مثل: الطاقة النووية واألسلحة الذرية واكتشاف الفضاء 
وأجهزة احلاسوب والطاقة البديلة وحتديد تسلسل اجلينوم. 

ال ريب في أننا اليوم نشهد انباج قرن الدماغ بامتياز.

مسألة شاشة التلفاز(�)
إن الكيفي������ة الت������ي تقوم بها خاي������ا الدماغ بحوس������بة مفهوم 
<أنيس������تون> الس������الف الذكر - أو أي أمر مماثل آخر نواجهه 
في جتاربنا الش������خصية، أو خال إدراكن������ا للعالم من حولنا 
مبختلف صنوف اإلدراك - اليزال تعقبها مش������كلة مستعصية 

حتى اليوم. األمر الذي يعني أنه علينا االنتقال من قياس نورون 
مفرد إلى السعي إلى فهم كيف ميكن ملجموعة من هذه اخلايا 
أن تش������ارك في تآثـــرات interactions معق������دة تفضي إلى كل 
أكبر اليتجزأ يتجس������د فيما يسميه العلماء اخلاصية الظاهرة 
emergent property. فدرج������ة ح������رارة مادة م������ا أو صابتها أو 

احلالة املغنطيسية ملعدن metal ما، على سبيل املثال، التنشأ إال 
نتيجة تآث������رات متبادلة بني عدد وافر من اجلزيئات أو الذرات. 
ف������ذرات الكربون مث������ا تكون باحتادها إم������ا خاصية الصابة 
املتمثلة باألمل������اس أو خاصية الليونة املتجس������دة في الگرافيت 
الذي يتفتت بس������هولة إلى احلد الذي ميكنه من تشكيل كلمات 
على الورق. فس������واء الصابة أو الليونة اليتوقف نشوؤها على 
الذرات املفردة، بل على مجموعة التآثرات املتبادلة فيما بينها. 
وقد يك������ون الدماغ أيض������ا قادرا على تولي������د ضروب من 
اخلصائص الناش������ئة الت������ي الميكن فهمها م������ن خال معاينة 
نورونات مفردة أو حتى معاينة صورة غير دقيقة متاما لنشاط 
مجموعات كبي������رة من هذه النورونات فق������ط. فإدراك زهرة أو 
اس������ترجاع ذكريات الطفولة الميكن فهمها إال من خال رصد 
نشاط دارات دماغية مترر إشارات كهربائية معقدة صعبة الفهم 
إلى ساسل متشابكة مكونة من مئات أو آالف النورونات. وقد 

THE TV SCREEN PROBLEM (�)
the Brain Research through advancing Innovative Neurotechnologies Initiative (1)

The Human Brain Project (2)
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واجه علماء اجله������از العصبي هذه التحديات منذ فترة طويلة، 
إال أنهم مازالوا يفتقرون إلى الوسائل الازمة لتسجيل نشاط 
الدارات الفردية املس������يرة لإلدراك أو الذاكرة، أو الكامنة وراء 

أمناط السلوك املعقدة والوظائف االستعرافية.
وللتغل������ب على هذه العقبة مت إطاق محاولة تتضمن وضع 
خريطة للوصات التشريحية - أو ملشابك ما بني النورونات، 
وهو مسعى يسمى كونيكتوميكسconnectomics (1). وسوف 
 Human Connectome (2)يزودنا مشروع الكونيكتوم البشري
Project ال������ذي مت إطاقه مؤخرا في الواليات املتحدة برس������م 

بياني لبنية ش������بكة الدماغ الس������لكية. غي������ر أن هذه اخلريطة، 
ش������أنها ش������أن خريطة الدودة املدورة، لن تكون س������وى نقطة 
انط������اق فقط. فهي بح������د ذاتها، لن تكون ق������ادرة على توثيق 
اإلش������ارات الكهربائية املتغيرة باستمرار التي تتمخض عنها 

استعرافية عمليات معينة. 
ولكي نتمكن من تسجيل مثل هذه اإلشارات، تلزمنا طرائق 
جديدة كليا لقياس النشاط الكهربائي تتجاوز قدراتها قدرات 
التقانات احلالية إلى احلد الذي متدنا فيه - إما بصورة دقيقة 
عن نش������اط مجموعة صغيرة نس������بيا من النورونات أو بصور 
أخرى شاملة عن مناطق دماغية واسعة، ولكن دون أن تقتضي 
دقة هذه الصور التعرف على ما إذا كانت دارات دماغية نوعية 
في حالة نشاط أو حالة عطالة. أما تسجيالت املقياس الدقيق 
fine-scale recordings، فتجرى حاليا عن طريق غرس إلكترودات 

إبرية الشكل داخل أدمغة حيوانات املختبر اللتقاط النبضات 
(الدفقـــات) impulses الكهربائية املنطلقة من النورونات املفردة 
بعد حتريضها من قبل اإلش������ارات الكيميائية الواردة إليها من 
النورونات األخرى. وعندما يتم تنبيه نورون ما بطريقة مائمة 
تنقلب ڤلطية voltage الغش������اء اخلارجي، فيحث هذا االنقاب 
قنوات الغش������اء على السماح أليونات الصوديوم أو غيرها من 
األيونات املوجبة بالولوج إلى داخل اخللية. وما أن يحصل هذا 
 spike (عابرة) التدف������ق الوارد حتى تتولد منه نبضة حســـكية

ترحتل إلى األس������فل على امتداد الب������روز الطويل للخلية - أي 
احملوار the axon - محرضة إياه على إرسال إشارة كيميائية 
خاصة به إلى النورونات األخرى ليتم بذلك انتقال اإلش������ارة. 
إن تسجيل نشاط نورون واحد فقط هو أشبه ما يكون بحالتنا 
حني نح������اول متابعة حبكة فيلم س������ينمائي رقمي عالي الدقة، 
 pixel )ولكن من خال التحديق في أول بقعة ضوء )پيكســـل
عل������ى الشاش������ة. لكننا نعجز عن رؤية املش������هد بكامله. أضف 
إلى ذلك أن هذه الطريقة مؤذية، فهي قد تلحق األذى بنس������يج 

الدماغ أثناء اختراقه باإللكترودات.
أما الطرائق الواقعة ف������ي الطرف اآلخر من الطيف التي 
تس������تقصي النش������اط اجلمعي للنورونات في الدماغ بكامله، 
فه������ي أيضا غي������ر كافي������ة. إذ إن جه������از تخطيـــط الدماغ 
الكهربائـــي (EEG)(3) املألوف ال������ذي اخترعه <H. برگر> في 
عشرينات القرن العش������رين، اليتيح لإللكترودات املثبتة على 
اجلمجمة س������وى قياس النش������اط الكهربائي املشترك ألكثر 
م������ن 000 100 خلي������ة عصبية حتتها - فهذا اجلهاز يس������جل 
»املوجـــات« االهتزازيـــة(4) أي الس������عة الصاع������دة والهابطة 
لبضع������ة ميلي ثواٍن، علما بأن������ه ال يفيد في معرفة أي نورون 
مفرد كان ناش������طا أم متوقفا عن العمل. والتصوير بالرنني 
املغنطيسي الوظيفي (fMRI)(5) - الذي يظهر تلك اللطخات 
امللونة الدالة على مناطق الدماغ الناش������طة - يسجل النشاط 
في أنحاء الدماغ جميعها بطريقة غير مؤذية، ولكن ببطء وبدقة 
مكاني������ة ضعيفة. كما أن كل عنصر من عناصر الصورة، أو 
الڤوكســـلvoxel (6)، يتكون م������ن نحو 000 80 نورون. إضافة 
إلى ذلك، فإن التصوير fMRI اليستقصي النشاط النوروني 
بصورة مباش������رة، بل يس������جل فقط تغيرات ثانوية تطرأ على 

تدفق الدم إلى داخل الڤوكسيات.
ولك������ي يحصل الباحث������ون على صورة ألمن������اط من أمثلة 
 probes نش������اط الدماغ ينبغي أن يك������ون بحوزتهم محســـات
جديدة قادرة على التسجيل من جموع تضم آالف النورونات. 
وميكن لتقان������ة النانو مبنتجاتها املثيرة في بعض األحيان، أن 
تقي������س أبعادا أصغر من أبعاد اجلزيئات الفردية فتس������اعدنا 
أيضا على إجراء تســـجيالت املقياس الكبير(7). وقد مت بناء 

(1) هو اختصاص فرعي يعنى بإنتاج ودراسة الكونيكتوم.
(2) يعالج مش������روع الكونيكتوم البش������ري جانب������ا مفتاحيا ألحد أكب������ر التحديات 
العلمية في القرن الواحد والعشرين، ويرمي هذا املشروع إلى اكتشاف السبل 
العصبية التي تشكل األرضية لوظائف الدماغ والسلوك، وموقعه على اإلنترنت 

humanconnectome.org :هو
 “electroencephalographˮ�اختصارا ل (EEG) (3)

the oscillating “wavesˮ (4)
functional magnetic resonance imaging (5)

(6) أو: پكسل ثاثي األبعاد
large-scale recordings (7)

Rafael Yuste
<يوست> هو أستاذ للعلوم البيولوجية والعلوم العصبية في جامعة كولومبيا 
واملدير املس������اعد في معهد مؤسس������ة كاڤلي لعلوم الدم������اغ، وقد حاز مؤخرا 

جائزة »املدير الريادي« التابعة للمعاهد الوطنية للصحة في أمريكا.

George M. Church
<تشيرش> هو أس������تاذ الوراثيات )علم الوراثة( في جامعة هارڤرد، وهو 
مؤسس موقع اإلنترنت املعروف PersonalGenomes. org، وهو موقع مفتوح 
للجميع، يتضمن بيانات تتعلق باجلينومات البش������رية والتصوير العصبي 
واخلصال السلوكية واملعرفية. وهو أيضا عضو في املجلس االستشاري 

ملجلة ساينتفيك أمريكان.

املؤلفان
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منـــاذج أوليـــة prototypes ملصفوفات حتت������وي على أكثر من 
000 100 إلكت������رود على قاعدة ســـليكونية(1)، حيث ميكن ملثل 

هذه الوس������ائل أن تسجل النش������اط الكهربائي لعشرات آالف 
النورونات في ش������بكية العني. وسوف يس������مح لنا االستمرار 
بتطوير هندسة هذه التقانة بتجميع املصفوفات في بنى ثاثية 
األبع������اد، ومن ثّم تصغي������ر قطر اإللكت������رودات لتجنب إحلاق 
الضرر باألنسجة وكذلك إطالة هذه اإللكترودات كي تتمكن من 
اختراق القشـــرة الدماغيـــة the cerebral cortex، وهي أقصى 
طبقة خارجية من الدماغ، والوصول إلى أعماقها. وقد نصبح 
بفضل هذه التطورات قادرين على تس������جيل عش������رات اآلالف 
من النورونات عند املري������ض في حني علينا أن نبني اخلواص 

الكهربائية لكل خلية.
وليس اس������تعمال اإللكترودات إال إحدى طرق تتبع نشاط 
النورون������ات. فهناك أيضا طرائق أخرى جتاوزت احملس������ات 
الكهربائي������ة أخذت تش������ق طريقها اليوم إل������ى املختبر. إذ بدأ 
البيولوجيون باقتباس تقانات طوره������ا فيزيائيون وكيميائيون 
وعلماء وراثة لكي يروا النورونات احلية في احليوانات اليقظة 

أثناء ممارستها حياتها اليومية.
في ع������ام 2013 وصلتنا معلومة عما ق������د يكون في جعبتنا 
الي������وم، وذلك حينما قام <M. أرينس>، في مزرعة البحث العلمي 
جانيليا(2) مبعهد هوارد هيوز الطبي في أشبورن بوالية فرجينيا، 
باستخدام يرقة سمك مخطط a larval zebra fish إلجراء تصوير 
مجهري لكامل الدماغ. والسمك املخطط هو أحد الكائنات التي 
يفضلها اختصاصيو البيولوجيا العصبية ألن هذا النوع يتمتع 
بالش������فافية في حالته اليرقية، ومن ثم يسمح مبعاينة أعضائه 
الداخلية بس������هولة، مبا ف������ي ذلك الدماغ. وق������د قامت التجربة 
املذك������ورة على تعديل نورونات الس������مك املخطط جينيا بطريقة 
جتعلها تتأل������ق عند دخول أيونات الكالس������يوم إلى اخللية بعد 
أن انقدحـــت fired النورون������ات. وهناك نوع حديث من املجاهر 
يضيء دماغ الس������مك املخطط من خال تس������ليط الضوء عليه 
بكامله في الوقت الذي تقوم فيه كاميرا خاصة بتصوير لقطات 

سريعة للنورونات املنارة مبعدل صورة واحدة في الثانية.
هذه التقنية املس������تخدمة التي يطلق عليها اس������م تصوير 
الكالســـيوم calcium imaging والتي طورها أحدنا)<يوست>( 

للدارات،  الكهربائي  النشاط  لتسجيل 
هي تقان������ة مكنتنا من تس������جيل %80 
من نورونات الس������مكة املخططة البالغ 
عدده������ا 000 100 ن������ورون. وق������د تبني 
أخي������را أن مناطق كثي������رة من اجلهاز 
العصبي ليرقة السمك املخطط تنشط 
وتخمد بالتناوب وفق مناذج غريبة أثناء راحتها. فمنذ أن قدم  
<برگ������ر> جهاز تخطيط الدماغ الكهربائ������ي للعالم، والباحثون 

يدرك������ون أن اجلهاز العصبي في جوهره دائم النش������اط. إن 
جتربة الس������مك املخطط تبعث فينا األمل ب������أن تتمكن تقانات 
التصوير األحدث من مس������اعدتنا على التعاطي مع أكبر حتد 
يواجهن������ا في العلوم العصبية، أال وهو فهم القدح التلقائي(3) 

واملتواصل الذي تقوم به مجموعات كبيرة من النورونات.
وجتربة الس������مك املخطط هي مجرد بداية، فعلماء اجلهاز 
العصب������ي مازالوا بحاجة إلى تقانات أكثر تطورا الكتش������اف 
كي������ف يقوم النش������اط الدماغي بإنتاج الس������لوك. فهم بحاجة، 
مثا، إلى أنواع جديدة من املجاهر املصممة لتصوير النشاط 
العصبي بثاثة أبعاد في وقت واحد. كما أن تصوير الكالسيوم 
بوضعه احلالي اليزال يعمل ببطء ش������ديد اليسمح بتعقب قدح 
النورونات السريع، وهو أيضا غير قادر على قياس اإلشارات 

املثبطة التي تقوم بإخماد النشاط الكهربائي في اخللية.
ويس������عى اختصاصي������و الفيزيولوجي������ا العصبي������ة الذين 
يعمل������ون جنبا إلى جنب مع اختصاصيي الوراثيات والفيزياء 
والكيمياء إلى حتسني التقنيات البصرية التي تسجل النشاط 
النوروني مباشرة عبر استكشاف ڤلطية غشاء اخللية، عوضا 
عن استش������عار الكالس������يوم. إذ إن األصب������اغ التي تغير من 
خصائصها الضوئية اس������تجابة لتقلبات الڤلطية – والتي إما 
أن تك������ون مودعة على النورون أو تكون مدمجة ضمن غش������اء 
اخللية بتقنية الهندس������ة اجلينية – ميكن لها أن تكون أفضل 
من تصوير الكالسيوم. فهذه التقنية البديلة التي تعرف باسم 
التصويـــر الڤلطـــي voltage imaging ق������د متكن الباحثني في 
نهاية املطاف من تس������جيل النشاط الكهربائي لكل نورون من 

النورونات التي تتكون منها دارة عصبية بكاملها.
بيد أن التصوي������ر الڤلطي اليزال في مراحله األولى. وينبغي 
على الكيميائي������ني أن يعززوا قدرة األصباغ على تغيير لونها أو 
بعض خصائصها األخرى اس������تجابة لقدح النورون. كما يجب 
أيض������ا أن يتم تصميم األصباغ على نحو يضمن عدم قيام هذه 

silicon base (1)
Janelia Farm Research (2)

spontaneous firing (3)

ما يلزم إلدراك وردة الميكن فهمه إال من خالل 
رصد نشاط دارات دماغية مترر إشارات كهربائية 

إلى سالسل مكونة من آالف النورونات.



20(2014) 12/11

اإلرسال اخللوي

اختصاصيـــو العلـــوم العصبيـــة بحاجـــة إلـــى وســـائل أكثـــر كفاءة 
وأقـــل إزعاجـــا لرصد الـــدارات الدماغية التي تنتقل فيها اإلشـــارات 
الكهربائيـــة مـــن نـــورون (عصبـــون) إلى آخـــر. وهنـــاك مجموعة من 
التقانات بعضها قيد االســـتخدام، وبعضهـــا اآلخر اليزال الباحثون 

إصغاء إلى ماليني النورونات(�)
يأملون بتطويرها - لعلها متكن العلماء من تســـجيل نشـــاط اآلالف، 
أو املاليـــني، مـــن النورونات. وســـوف يكون من شـــأن هـــذه التقانات 
اجلديـــدة أن حتل محل الطرائق البطيئة وغير الدقيقة التي غالبا ما 

تتطلب استخدام مسابير كهربائية مؤذية.

وهو طريقة جديدة مختلفة كليا عن الطرق املعروفة – وهي استعمال شريط 
تسجيل جزيئي - يتم في أحد سيناريوهاته وضع ضفيرة مفردة من الدنا ذات 

تسلسل معروف من النيوكليوتيدات في إحدى اخلاليا بالقرب من سطحها. 
وبعدئذ يقوم إنزمي يسمى بوليميراز الدنا(1) بإضافة نيوكليوتيدات جديدة 

تترابط مع ضفيرة الدنا ويتكون جزيء بضفيرة مزدوجة (في اليسار). فعندما 
ينقدح نورون تتدفق أيونات الكالسيوم عبر قناة غشاء انفتحت للتو؛ مما 
يؤدي إلى دفع اإلنزمي إلضافة النيوكليوتيدات غير الصحيحة (في اليمني) 

وهو خطأ ميكن اكتشافه الحقا عندما تتم سلسلة ضفيرة الدنا.

تقوم هذه التقنية على غرس صباغ في أحد النورونات لتحديد ما إذا كانت 
اخللية ناشطة. ويتألق هذا احملس الصباغي عندما يقلب احلقل الكهربائي 
احمليط بغشاء اخللية شحنته إثر عبور إشارة كهربائية لهذا الغشاء. ويتم 

تسجيل هذا احلدث بواسطة كشاف (اليظهر في الشكل) قادر أيضا على رصد 
نشاط العديد من النورونات األخرى املوسومة بالصباغ ذاته.

امل������واد الكيميائية بإحلاق األذى بالن������ورون. وبالفعل، فإن علماء 
البيولوجيا اجلزيئية يقومون اليوم ببناء محسات ڤلطية مكودة(2). 
وهي خايا تقوم بق������راءة متوالية جينية إلنتاج بروتني متألق يتم 
إيصاله إلى داخل غش������اء اخلايا اخلارجي. وما أن تصل مثل 
هذه البروتينات إلى هناك حت������ى تصبح قادرة على تغيير درجة 

تألقها استجابة للتبدالت احلاصلة في ڤلطية النورون.
وكما هي احلال مع اإللكترودات، فإن املواد غير البيولوجية 
املتطورة املس������توحاة من تقانة النان������و، ميكنها أن تكون مواد 
مس������اعدة. فعوض������ا عن األصب������اغ العضوية أو املش������عرات 
اجلينية، ميكننا صناعة نوع جديد من احملس������ات الڤلطية من 
نقـــاط  كمومية (كوانتية) quantum dots – وهي جس������يمات 
صغيرة مكونة من أنصاف نواقل(3) لها آثار ميكانيكية كمومية 

وميكن تصميم خصائصها البصري������ة بدقة بالغة، مثل اللون 
أو ش������دة الضوء املنبعث منها. ويتمتع األملاس النانوي، مادة 
جديدة أخرى مت اس������تيرادها من عالم البصريات الكمومية، 
بحساس������ية كبيرة إزاء التغيرات في احلقول الكهربائية التي 
حتدث بحدوث تقلبات في نشاط اخللية الكهربائي. كما ميكننا 
أيضا أن منزج جس������يمات نانوية بأصباغ عضوية تقليدية أو 
بأصباغ معدلة جينيا إلنت������اج جزيئات هجينة ميكن أن يكون 
فيها اجلس������يم النان������وي مبثابة »قـــرن استشـــعار« (هوائي) 

 Listening in on Millions of Neurons (�)
 Voltage Imaging (��)

 DNA Ticker Tape (���)
 DNA polymerase (1)

 encoded voltage sensors (2)
 semiconductor (3)

شريط الدنا املسجل(���)التصوير الڤلطي(��)

داخل 
اخللية 

عندما ينقدح أحد 
النورونات يضيء 

احملس الضوئي 

نيوكليوتيدات غير صحيحة

سطح اخللية 
غشاء اخللية

بوليميراز دنا 
مهندس 

قناة كالسيوم مغلقة 

قناة كالسيوم مفتوحة 

يضيف بوليميراز 
الدنا نيوكليوتيدات 

جديدة ترتبط بضفيرة 
دنا موجودة مسبقا 
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antenna يقع على عاتقه تضخيم اإلشارات الضعيفة الصادرة 

عن األصباغ املتألقة استجابة لتنشيط نورون ما.

الوصول إلى األعماق(�)
هن������اك حتد تقني كبير آخ������ر نواجهه في س������عينا إلى تظهير 
نش������اط نوروني. ويتمثل هذا التحدي بصعوبة إيصال الضوء 
إلى ال������دارات العصبية الواقعة على عمق كبير حتت س������طح 
الدماغ وصعوبة جتميعه منها. وحلل هذه املشكلة، قام خبراء 
تطوي������ر التقانة العصبية بالتعاون م������ع باحثني في البصريات 
احلاس������وبية وهندس������ة املواد والطب الذين هم أيضا بحاجة 
إل������ى أن يبصروا، وبطريقة غير مؤذية، عبر املواد الصلبة مثل 
اجللد أو اجلمجمة، أو معاينة ما حتتويه شـــيپة حاسوبية(1). 
ويدرك العلماء منذ زمن طويل أن الضوء عندما يصطدم ينتثر 
جزء منه وأن الفوتون������ات املنتثرة ميكنها، من حيث املبدأ، أن 

تظهر تفاصيل اجلسم الذي يعكسها.
فضوء املصباح الومضي flashlight، على س������بيل املثال، 
يخت������رق اليد ويخرج من اجلانب اآلخر كوهج منتش������ر، ولكن 
م������ن دون أن يعطين������ا أي فك������رة عن مكان وج������ود العظام أو 
األوعي������ة الدموية حتت اجللد. بيد أن املعلومات حول املس������ار 
الذي يتخذه الضوء داخل اليد التختفي كليا، فموجات الضوء 
املضطربة تنتشر ثم تتداخل مجددا فيما بينها. وهذا النموذج 
م������ن الضوء ميكن تصويره بكاميرا، وميكن بعد ذلك وبطرائق 
حاسوبية جديدة إعادة بناء صورة ملا كان يتوارى عن أنظارنا 
في الداخل – وهي تقنية اس������تخدمها <R. پيس������تون> وزماؤه 
]من جامعة كولورادو في بولدر[ في عام 2013 لرؤية ما يوجد 
ف������ي داخل مادة معتم������ة. وقد يكون من املمك������ن مزاوجة هذه 
الطرائ������ق بتقنيات بصرية أخرى، مب������ا في ذلك التقنيات التي 
يس������تخدمها علماء الفلك لتصحيح تشوهات الصور الناجمة 
عن تأثير الغ������اف اجلوي في ضوء النجوم. أما ما يس������مى 
علم البصريات احلاسوبي(2)، فيمكنه أن يساعد على تظهير 
الوه������ج املتألق املنبعث من األصباغ التي تضيء عندما تنقدح 

نورونات حتت السطح.
وقد مت بالفعل اس������تخدام بعض ه������ذه التقنيات البصرية 
اجلديدة بنجاح لتصوير االمتدادات الداخلية ألدمغة احليوانات 
أو اإلنسان، حيث متكن العلماء من خال استئصال قطعة من 
اجلمجم������ة من رؤية جزء من القش������رة بعمق جتاوز ميلي متر 
واح������د. وقد يفض������ي إدخال مزيد من التحس������ينات على هذه 
التقنيات إلى توفي������ر الفرصة إليجاد طريقة متكننا من الرؤية 
عبر س������مك اجلمجم������ة. ولكن التصويـــر الضوئـــي بالرؤية 
االختراقية(3) لن يكون بوس������عه التغلغل إلى مس������افات متكنه 

من اكتشاف البنى العميقة في الدماغ. بيد أن هناك اختراعا 
حديث������ا آخر قد يس������اعد على معاجلة هذه املش������كلة. فالتقنية 
 microendoscopy الت������ي يطلق عليها اس������م تنظيـــر ميكـــروي
هي تقنية يس������تخدمها اختصاصيو األش������عة العصبية حاليا، 
حي������ث يدخلون أنبوب������ا رفيعا مرنا إلى الش������ريان الفخدي ثم 
يدبرون������ه للوصول إلى مناطق عدة من اجلس������م، مبا في ذلك 
الدماغ، األمر الذي يس������مح بعد ذلك بإدخال مسابير ضوئية 
مجهري������ة إلى األنبوب املذكور لتق������وم بعملها. وفي عام 2010 
قام فريق من معهد كارولينس������كا في س������توكهولم بعرض ما 
يس������مى »إكستروديوســـر« extroducer، وهو جهاز يس������مح 
للشريان أو الوعاء الدموي الذي أدخل إليه املنظار بأن ينثقب 
بأمان، األمر الذي يفتح الطريق أمام شتى تقنيات التصوير أو 
تقنيات التسجيل الكهربائي للوصول إلى أي جزء من الدماغ 

ومعاينته، وليس إلى األوعية الدموية فقط.
وتعد اإللكترونات والفوتونات من أكثر اجلسيمات ماءمة 
لتس������جيل نشاط الدماغ، ومع ذلك فهي ليست الوحيدة. إذ 
إن تقانـــة الدنـــا DNA technology ميكنه������ا أن تؤدي دورا 
حاسما في رصد النش������اط العصبي في املستقبل البعيد. 
وقد استلهم ذلك أحدنا )<تشيرش>( من حقل البيولوجيا 
التخليقيـــة synthetic biology، حي������ث يت������م العمل باملواد 
البيولوجي������ة كما ل������و كانت قطع غيار آلي������ة. وبتقدم البحث 
العلمي قد يصبح من املمكن هندسة حيوانات املختبر جينيا 
 molecular ticker tape لتخليق الشـــريط اجلزيئي املسجل
وهو جزيء يتغير بطرق محددة قابلة للكشف عندما ينشط 
نورون ما. وفي أحد الس������يناريوهات، تتم صناعة الشريط 
ه������ذا من إنزمي بوليميـــراز الدنـــا DNA polymerase الذي 
يبدأ انطاقت������ه األولى عبر تركيب متواصل لضفيرة طويلة 
من الدنا التي يتم ربطها بضفيرة أخرى مؤلفة من متوالية 
 nucleotides محددة بش������كل مس������بق من النيوكليوتيدات
)وهي الرسائل التي تشكل اللبنات في بناء الدنا(. أما في 
املرحلة التي تلي ذلك، فمن ش������أن تدفق أيونات الكالسيوم 
نتيج������ة للقدح النوروني، أن يحف������ز البوليميراز على إنتاج 
متوالي������ة مختلف������ة م������ن النيوكليوتي������دات، أي باختص������ار 
يتس������بب هذا األمر في وقوع »أخطاء« ف������ي املوقع املرتقب 
للنيوكليوتي������دات. وقد يتم في وقت الح������ق ومن أي نورون 
 sequencing من نورونات دماغ حي������وان التجربة َسْلَســـلة
ضفي������رة النيوكليوتيدات املزدوجة التي نتجت. ومن ش������أن 

GOING DEEP (�)
computer chip (1)؛ أو شريحة حاسوب.

computational optics (2)
see-through optical imaging (3)
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optochemistry (1)   How Optochemistry Works  )���(   How Optogenetics works (��)   Installing a Neural Light Switch (�)

تشغيل الدارات 

تتزايـــد رغبة علماء اجلهاز العصبي في الذهاب إلى أبعد من 
رصد التيارات الكهربائية التي تتدفق عبر الدارات العصبية. 
فهـــم يريـــدون تشـــغيل الـــدارات الفرديـــة وإيقافها عـــن العمل 
حسب الرغبة كي يتمكنوا من التوصل إلى التحكم في أشكال 

معينـــة من نشـــاط الدمـــاغ. وقد يأتـــي اليوم الـــذي تتمكن فيه 
هذه التقانات الوليدة – اثنتان منها تعتمدان على اإلشـــارات 
الضوئية (في األسفل) – من كبح جماح النوبات الصرعية أو 

االرتعاشات الپاركنسونية.

تركيب بدالة عصبية ضوئية(�)  

تقنية الوراثيات البصرية، كما يوحي اسمها، هي توليفة من اإلشارات الضوئية 
والهندسة الوراثية لتنشيط إحدى الدارات الدماغية في احليوان احلي. يتم 

أوال وضع جني مولد لبروتني حساس للضوء اسمه أوپسني opsin داخل أحد 
الڤيروسات. وبعد حقن احليوان بهذا الڤيروس، يقوم هذا األخير بنقل اجلني إلى 
النورونات. وحتوي املادة اجلينية احملقونة معززا promoter من الدنا يضمن أال 

تقنية بديلة تعرف باسم الكيمياء البصرية(1) تغنينا عن الهندسة اجلينية املرهقة. 
وبفضل هذه التقنية سوف يعطى املريض قرصا حاويا جزيئا منشطا ضوئيا عن 

طريق الفم - يسمى القفص cage - مربوطا بناقل عصبي ناظم لنشاط نورون. 
وبعد ابتالع املريض لهذا القرص ووصول محتواه إلى الدماغ يرسل نبضة 

يتم تركيب األوپسني سوى في نورونات معينة. وما أن تقوم النورونات بتركيب 
األوپسني - وهو قناة أيونية – حتى تغرسه في أغشيتها السطحية. وبفعل إشارة 

مرسلة من ليف ضوئي يقع داخل جمجمة الفأر تفتح هذه القناة بوابتها، فتدخل 
أيونات مشحونة إلى النورون وتولد تيارا في داخله. 

ضوئية من منظار داخلي، أو من مصدر يقع خارج اجلمجمة، فيتحرر الناقل 
العصبي ويرتبط بقناة على سطح اخللية؛ فيفتحها مما يسمح بدخول األيونات، 

وسوف تقوم هذه األيونات عندئذ بقدح النورون الذي يرسل دفعة كهربائية تدخل 
إلى اخللية.

كيف يعمل علم الوراثة البصري(��) 

كيف تعمل الكيمياء البصرية(���)

ناقل عصبي

ڤيروس
غشاء خلية

إشارة 
ضوئية

إشارة 
ضوئية

قناة 
أوپسني 
مفتوحة

قناة تفتح بوابتها استجابة 
إلشارة ضوئية تاركة األيونات 

تعبرها إلى الداخل، فتحث 
دفعة كهربائية في اخللية

جني األوپسني

قناة أوپسني 
مغلقة

فأر يحقن 
بڤيروس

نورونات مختارة 
تنتج األوپسني

نورون 
(عصبون)

أيون

أيون

قناة أيونية 
مغلقة

يحرر الضوء الناقل 
العصبي ليرتبط بقناة 
أيونية ويحرض على 
إطالق دفعة كهربائية

جزيء مفعل بالضوء (قفص)

املعزز (يستهدف نورونات معينة)

قناة 
أيونية 
مفتوحة
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تقني������ة مبتك������رة تس������مى السلســـلة التألقية فـــي املوقع 
األصلـــي(1) أن تس������فر عن س������جل يتضمن مناذج مختلفة من 
التغي������رات - أي »األخطاء« في الش������ريط املس������جل األصلي 
تتوافق مع قوة أو توقيت كل من النورونات املوجودة في حجم 
معني من النس������يج. وفي عام 2012 أخبرنا مختبر <تشيرش> 
عن قابلية تنفيذ هذه الفكرة باس������تخدام شريط الدنا املسجل 

الذي تغير بفعل أيونات املغنزيوم واملنغنيز والكالسيوم.
تتطلع البيولوجي������ا التخليقية إلى تطوير خايا اصطناعية 
تق������وم بعمل حراس بيولوجيني يقومون بدوريات في اجلس������م 
البش������ري؛ إذ ميكن للخلية املعدلة جينيا أن تستعمل إلكترودا 
بيولوجي������ا وبقط������ر أصغر بكثي������ر من ثخن الش������عرة، يوضع 
بالقرب من أحد النورونات الستكش������اف قدحه. وبذلك يصبح 
بإمكاننا تس������جيل هذا النموذج من القدح بفضل دارة نانونية 
احلج������م يتم دمجها في داخل اخللي������ة االصطناعية - وميكن 
ل� »غبـــار إلكترونـــي«(2) أن ينقل ما مت جتميعه من بيانات إلى 
جهاز حاسوب في مكان قريب بواسطة وصلة السلكية. وهذه 
األجه������زة النانونية احلجم التي هي هج������ني مكون من أجزاء 
إلكتروني������ة وأخ������رى بيولوجية ميكن تقويتها بواس������طة جهاز 
إرس������ال خارجي للموجات فوق الصوتي������ة، أو تقويتها حتى 
من داخل اخللية باس������تخدام الغلوكوز أو األدينوسني الثاثي 

الفوسفات أو غيرهما من اجلزيئات.

تبديل بني مفتاحي التشغيل أو اإليقاف(�)
لفهم ما يحدث في شبكة الدماغ الواسعة التي تشكلها منظومة 
كاملة من الدارات العصبية، فعلى الباحثني أن يقوموا بأكثر من 
مجرد التقاط الصور؛ فعليهم، مثا، القيام بتشغيل مجموعات 
مخت������ارة من النورونات أو إيقافها عن العمل حني يش������اؤون، 
وذل������ك الختبار وظائف هذه اخلاي������ا، فعلم الوراثة البصري 
optogenetics ه������و تقنية اعتمدها علماء اجلهاز العصبي على 

نطاق واسع في الس������نوات األخيرة، حيث تستخدم حيوانات 
مهندس������ة جينيا بطريقة متكن نوروناته������ا من إنتاج بروتينات 
حساسة للضوء مس������تمدة من البكتيريا أو الطحالب. فعندما 
تتعرض ه������ذه البروتينات ملوجات ضوئية بطول معني، تصلها 
عبر ليف بص������ري، فإنها تدفع النورونات إم������ا إلى العمل أو 
التوقف عنه. وقد طبق الباحثون هذه التقنية لتنش������يط دارات 
عصبية معروفة بانخراطها في االس������تجابة للمتعة وغيرها من 
اس������تجابات املكافأة، وانخراطها أيضا ف������ي اختال احلركة 
الذي مييز داء پاركنس������ون. وقد اس������تخدمها الباحثون أيضا 

حتى في غرس ذكريات كاذبة عند الفئران. 
إن حاجة الوراثيات البصرية إلى الهندس������ة اجلينية تعني 

أنها قد تتطلب بروتوكوالت مطولة للموافقة عليها قبل التمكن 
من اختبارها أو استخدامها كطريقة عاجية عند البشر. وقد 
تبني أن هناك بديا عمليا أفض������ل لبعض التطبيقات، ويتمثل 
ه������ذا البديل بربط نواقل عصبية، وهي م������واد كيميائية ناظمة 
لنش������اط النورونات، مبادة كيميائية حساس������ة للضوء تسمى 
القفـــص cage، وم������ا أن يتع������رض هذا القف������ص للضوء حتى 
يتف������كك، فتنطلق املادة الكيميائية من داخله وتصبح ناش������طة. 
وفي ع������ام 2012 أجرى <S. روثمان> ]من جامعة مينيس������وتا[ 
بالتعاون مع مختبر <يوست>، دراسة قام فيها بوضع أقفاص 
من الروثينيوم موصولة ب� گابا (GABA)(3) وهو ناقل عصبي 
يحدُّ النشاط العصبي على القشرة الدماغية املكشوفة جلرذان 
مهيأة كيميائيا لتوليد نوبات صرع. وتس������ليط نبضة من ضوء 
أزرق على الدماغ ُيحرر گابا، وبذا يتم إبطال الصرع. وهناك 
طرائق كيميائية بصرية optochemical مش������ابهة ُتس������تخدم 
الختبار وظيفة دارات عصبية محددة. وهي طرائق، إن استمر 
تطويره������ا، قد تصب������ح صاحلة ملعاجلة بع������ض االضطرابات 

العصبية أو العقلية عند البشر.
والتزال هناك مس������افة كبيرة تفصل البحوث األساس������ية عن 
تطبيقاته������ا الس������ريرية. إذ إن أي فكرة جدي������دة تتناول القياس 
الكبيـــر the large-scale measurement، أو تتناول تشغيل النشاط 
العصب������ي، البد من اختبارها أوال على ذب������اب الفاكهة والديدان 
امل������دورة والق������وارض قبل اختباره������ا على البش������ر. وقد يتمكن 
الباحث������ون، إذا م������ا كثفوا جهودهم، من تصوي������ر عدد كبير من 
ال� 000 100 نورون الكائن������ة في دماغ ذبابة الفاكهة خال خمس 
س������نوات. أما األدوات الق������ادرة على التقاط النش������اط العصبي 
وتغيي������ره في دماغ الفأر وهو بحالة اليقظة، فتحتاج إلى مدة قد 
تصل إلى عش������ر سنوات. وإن بعض التقانات، مثل اإللكترودات 
الدقيقة اخلاصة بإصاح اخللل الوظيفي في الدارات العصبية 
عند مرضى االكتئاب أو الصرع، قد يجد طريقه إلى االستعمال 
الطبي في الس������نوات القليلة القادمة، بينما سيس������تغرق بعضه 

اآلخر عشر سنوات أو أكثر.
ومع تصاعد تطوير التقانات العصبية سيحتاج الباحثون 
إلى طرائق محس������نة لتنظيم كم هائل م������ن البيانات وتبادلها. 
فتصوير نش������اط النورونات جميعها في القشرة الدماغية لفأر 
ملدة س������اعة واحدة، مثا، قد ينتج من������ه 300 تيرابايت(4) من 
البيانات املضغوطة. ومع ذلك، فإن هذه املشكلة ليست عصية 

TOGGLING ON OR OFF SWITCHES (�)
fluorescent in situ sequencing (1)

electronic dust (2)
gamma aminobutyric acid »(3) اختصارا ل� »غاما أمينو حمض البوتريك

terabyte (4)
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على احلل. فوسائل البحث املتقدمة الشبيهة باملراصد الفلكية 
ومراكز أبحاث اجلينوم ومسرعات اجلسيمات ميكنها استيعاب 
هذا الكم الهائل من البيانات الرقمية ودمجها وتوزيعها. وكما 
أفرز مش������روع اجلينوم البشري ميدان املعلوماتية البيولوجية 
للتغلب على مصاعب َسلَْس������لة البيانات، فإن الفرع األكادميي 
لعل������م املعلوماتية البيولوجية، قد يصبح ق������ادرا على فك كود 

الطريقة التي يعمل بها اجلهاز العصبي كلِّه. 
وإن التمكن م������ن حتليل بيانات من حج������م الپيتابايتات 
petabytes سوف تكون له تداعيات ال تتمثل فقط مبعاجلة هذا 

الفي������ض الهائل من املعلومات اجلدي������دة، بل أيضا في وضع 
أس������س نظريات جديدة حول الكيفية التي تتم بها ترجمة هذه 
الق������دوح العصبي������ة املتضادة إلى إدراك وتعل������م وذاكرة. وقد 
يس������هم حتليل البيانات العماقة أيضا ف������ي تأكيد أو دحض 
نظريات لم يك������ن اختبارها ممكنا من قبل. ومن بني النظريات 
املثيرة لاهتمام نظرية تفترض أن النورونات الكثيرة املشاركة 
 sequences في نشاط دارة عصبية ما تقوم بتطوير متواليات
قدح معينة تعرف باسم اجلذابات attractors ينتج منها حاالت 
الدم������اغ البارزة، مث������ل فكرة أو ذاكرة أو ق������رار. وفي إحدى 
الدراسات احلديثة، كان على الفأر اتخاذ قرار يتعلق باجتياز 
هذا اجلزء أو ذاك من متاهة مس������قطة على شاشة. وقد ترافق 
هذا الفعل بتش������غيل العش������رات من النورون������ات التي أظهرت 

تغيرات ديناميكية شبيهة باجلذاب في نشاطها.
إن فه������م الدارات العصبية على نحو أفضل من ش������أنه أن 
يعزز قدرتنا على تش������خيص أمراض الدم������اغ وتعميق فهمنا 
ألس������بابها، بدءا بألزهامير ووصوال إلى التوحد. فبدال من أن 
يكتفي األطباء بتشخيص هذه احلاالت ومعاجلتها على أساس 
األعراض وحدها، س������وف يكون بوس������عهم إدخ������ال تعديات 
نوعية على نش������اط دارات عصبية معينة تبني أنها تكمن وراء 
هذا االضطراب أو ذاك، ثم تقدمي املعاجلات الازمة لتصحيح 
تلك الش������ذوذات. ويكمن القول اس������تطرادا إن اإلحاطة علما 
بجذور املرض غالبا ما تتسنى ترجمتها إلى منافع اقتصادية 
يستفيد منها الطب والتقانات البيولوجية. ويجب أخذ قضايا 
األخاقي������ات الطبي������ة والقانونية في االعتب������ار كما حصل في 
مشروع اجلينوم، الس������يما إذا كانت هذه األبحاث تؤدي إلى 
القدرة على التمييز أو إحداث تغيير في احلاالت العقلية، وهي 
عواقب من شأنها أن تس������تدعي اتخاذ إجراءات دقيقة بشأن 

موافقة املريض وحماية خصوصيته.
غير أن حتقي������ق النجاح في مب������ادرات الدماغ املختلفة، 
يس������توجب اس������تمرار العلماء ومن يدعمهم بالتركيز بعناية 
عل������ى الهدف م������ن تصوي������ر مجموع������ة ال������دارات العصبية 

ورصدها. فالفكرة التي تق������وم عليها مبادرة الدماغ تطورت 
إثر مقال نش������ر في مجلة نورون Neuron في الشهر 2012/6. 
إذ اقترحن������ا وزماؤنا في ذلك املق������ال إقامة عاقات تعاون 
مش������تركة طويلة األمد بني اختصاصي������ي الفيزياء والكيمياء 
وعلم النانو والبيولوجي������ا اجلزيئية والعلوم العصبية لوضع 
خريطة نشـــاط الدماغ brain activity map تستمد عناصرها 
من تطبيق تقان������ات لقياس النش������اط الكهربائي ورصده في 

دارات الدماغ جميعها.
ومع تطور مش������روع الدماغ الطموح، اليسعنا إال أن نحث 
عل������ى ضرورة احلفاظ على ما ركزنا عليه أصا، أال وهو بناء 
األداة. فمجال بحوث الدماغ واس������ع ج������دا، ومبادرة الدماغ 
ميكن أن تنحرف بسهولة وتتحول إلى قائمة بخلطة االهتمامات 
اخلاص������ة ملجموعة كبيرة من االختصاص������ات الفرعية للعلوم 
العصبية، األم������ر الذي يعني أن هذا املش������روع قد يؤول إلى 
مجرد فعالية مكملة ملا س������بق تأسيسه من مشاريع تعمل على 

تنفيذها مجموعة كبيرة من املختبرات الفردية كل على حدة.
وإذا حصل ذلك، فسوف يكون التقدم عشوائيا، وقد يصبح 
م������ن غير املمكن مواجه������ة التحديات التقني������ة الكبرى. ونحن 
بحاجة إلى التعاون الفعلي بني مختلف الفروع األكادميية. إذ 
الميكننا بناء أدوات قادرة على تصوير ڤلطية مايني النورونات 
في س������ائر مناطق الدماغ بصورة متزامنة إال من خال جهد 
متواص������ل يبذله فريق بحثي ضخم متع������دد االختصاصات. 
وحينئ������ذ يتمكن ه������ذا الفريق من تقدمي التقان������ة الازمة على 
نطاق واسع - منشأة مش������تركة ملنظمة العلوم العصبية على 
طراز املرصد الفلكي. ونحن ُنصرُّ على االس������تمرار بالتركيز 
على تطوير تقانة جديدة قادرة على تسجيل ورصد وفك كود 
املوجات الكهربائية احلسكية spikes التي تشكل لغة الدماغ. 
وإنن������ا نعتقد أنه من دون هذه األدوات اجلديدة فلن يتس������نى 
للعلوم العصبية اخلروج من عنق الزجاجة، وس������وف تفش������ل 
في الكش������ف عن خصائص الدماغ البارزة التي يقوم عليها 
افتراضي������ا عدد النهائ������ي من أمناط الس������لوك. ويبقى تعزيز 
القدرة على فهم واستثمار لغة املوجات احلسكية والنورونات 
الوس������يلَة األجدى الستنتاج نظرية ش������املة عن الكيفية التي 

تعمل بها أعقد آلة في الطبيعة.                              <

Scientific American, March 2014
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أتذك������ر لقاء <M .H.> في ربيع عام 1967، لعله كان في ُعمر 
األربعني وكنت أصغر منه بس������تة عش������ر عاما. فقد أحضره 
أستاذي <L-H. توبر> إلى مكتبي الصغير عبر مكتبة قسم علم 
النفس في معهد ماساتشوس������تس للتقانة (.M.I.T)(1). وأتذكر، 
إلى حد ما، وجهه النحيل املبتس������م واملش������رق عندما كان مير 
فنا ببعض ك� <دون>  عبر املدخل الضيق برفقة <توبر> الذي عرنَّ
و<هن������ري> وكأننا س������نصبح أصدقاء. وأظ������ن أنني خاطبت 
<هنري> »س������يدي« ونحن نتصافح ألن������ه كان حائزًا قدرًا من 

الش������هرة في املعهد .M.I.T. لقد طمأن <توب������ر> <هنري> بأنه 
سيس������تمتع باملش������اركة في جتربتي حول فهم اجلمل، األمر 

الذي كان يتقنه ثم اعتذر وخرج.
ل������م يخطر ببالي مطلق������ا، ونحن نصعد ال������درج إلى غرفة 
االختب������ار، بأن ه������ذا الرجل الهادئ س������يصبح مركز أبحاثي 
لنصف قرن. فقد فتحت الباب وأجلس������ت <هنري> على مقعد 
خشبي مواجها مقعدي، وأش������عة الشمس تتخلل الغرفة عبر 
نوافذ كبيرة على مييني. وكانت أمامي س������اعتا توقيت ورزمة 
من 32 بطاقة مفهَرس������ة أبجديا بحجم 5x3 حتتوي على جمل 

The Engine of Memory (�)
the Massachusetts Institute of Technology (1)

املجلد 30 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2014

ك الذاكرة(�) ُمحرِّ
حتى بعد وفاته، مازال املشهور 

بفقدان ذاكرته >M .H.< يغير جذريا 
فهمنا لعمل الذاكرة وكيفية احملافظة 

عليها مع تقدمنا في العمر.
>G .D. ماكي<
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قصيرة مطبوعة. فقد قمت بتشغيل جهاز التسجيل وبدأت مبا 
ظننت أنه لن يكون أكثر من اختبار روتيني. 

منذ عام 1967 أصبح احلرفان األوالن (M .H.) من اس������م 
<هنري> من أكثر احلروف شهرة في تاريخ علوم الدماغ. )لم 

يعرف الناس اس������مه الكامل: <H. موليس������ون>(1) إال بعد وفاته 
عام 2008(. وبدأ <هنري> شهرته قبل 13 عاما عندما كان في 
السابعة والعشرين، عندما استأصل أحد جراحي األعصاب 
جزءا صغيرا من دماغه األوس������ط واملعروف مبنطقة تلفيف 
احلصني(2). وأدى هذا االستئصال إلى إقصاء تهديد الصرع 
حليات������ه إلى درجة كبيرة ولكنه حم������ل معه تأثيرا مزعجا غير 
مقص������ود صاحَبه طيلَة حياته، حيث لم يعد باس������تطاعته تعلم 
معلومة جديدة بش������كل طبيعي، األمر ال������ذي أحدث ثورة في 

دراسة الذاكرة والدماغ. 
إن دراس������ة <هنري> س������اعدت آخرين قبلي على إيضاح 
دور منطقة تلفيف احلصني في تكوين ذكريات مركبة جديدة، 
والتجارب الشخصية املعاشة. إن بحثي مع <هنري> أظهر أن 
منطقة تلفيف احلصني تساعد أيضا على االحتفاظ بذكرياتنا 
املوجودة وترس������يخها ع������ن طريق جتديدها. وم������ن دون هذا 

التجديد، فإننا سننسى وإلى األبد.

أدت ه������ذه الفكرة إلى التخلص من مفهوم 
تراجع الذاكرة بآلي������ة مجهولة ال رحمة فيها. 
إن اآللية التي جتعلنا نعيش ذكرياتنا القدمية 
يب������دو أنها تخفف من صعوب������ات التذكر التي 
حتدث مع التقدم الطبيعي في العمر. فعوضا 
عن ترك أجزاء ماضينا تنجرف ببس������اطة مع 
ال بترميم الذكريات  الزمن، فإن الدماغ يبقى معنّيًا وبشكل فعنَّ
املتآكل������ة. إن هذه املعلومات الدقيقة وج������دت احلل للغز عمره 
مئ������ة عام في أبحاث علم النفس حول النس������يان. وحتى اآلن، 
ل������م يس������تطع أحد أن يفه������م بوضوح ملاذا يكون األش������خاص 
املصابون بالنس������يان، والذين هم بالتعريف يعانون صعوبات 
في اكتساب املعلومات التي تصادفهم بعد أذية الدماغ، عادة 
لديه������م صعوبات في تذكر املعلومات التي تعلموها لس������نوات 

عديدة قبل األذية الدماغية.

»من أنَت؟«(�)
وفي فيلم Overboard )س������قوط من املرك������ب إلى البحر( الذي 
ُع������ِرَض ع������ام 1987، قامت املمثلة <G. هاون> بدور س������يدة من 
جنوم املجتمع ارتطَم رأس������ها فتس������قط من ف������وق مركبها إلى 
البحر فتصاب بفق������د الذاكرة التام لدرج������ة فقدانها هوينَّتها. 
وحبكة األفام التي تتس������بب في النسيان غالبا ما تستحضر 
مش������اهد درامية، حيث متحى الذكريات حاال من حياة املمثل 
املاضي������ة، ولكن بطل القصة يبقى ق������ادرا على تكوين ذكريات 
للوقائع والتجارب اجلديدة. وهذه احلاالت ليس������ت إال مجرد 
روايات خيالية. إن األشخاص املصابني حقيقة بالنسيان لديهم 
صعوبات في اكتس������اب معلومات جديدة، ولكنهم )باس������تثناء 
ح������االت من مرض ألزهامي������ر( ال يفقدون ذكري������ات ماضيهم 
كاملة، س������واء كان ذلك بسبب أذية الدماغ أو ارجتاج الدماغ 

ات الراشحة. أو التسمم الكحولي أو اإلنتان باحلمنَّ
في ع������ام 1953 َفَقَد <هن������ري> ذاكرته بع������د اجلراحة التي 
خضع لها، حيث مت استئصال املكونات املركزية لبناء الذاكرة. 
وقدرت������ه على تذكر جتارب جديدة أصابه������ا ضرر بالغ. وبعد 
برهة وجيزة متحى ذكرياته األكثر هشاشة لألحداث اجلديدة 
)ذكريات������ه العرضية أو العابرة(. ف������إذا قِرع الباب أثناء قيامك 
باالختبار واضطررت إلى املغادرة ولو إلى دقيقة واحدة، فعند 
عودتك قد يسألك <هنري>: »من أنت؟« عندئذ يتعني عليك تقدمي 
نفسك وأن تشرح له مجددا املهمة التي يتعني عليه متابعتها. 

لم يكن <هنري> قادرا على تكوين انطباعات ذهنية للتجارب 
“Who Are You?ˮ (�)
Henry Molaison (1)

the hippocampal region (2)

حقائق سريعة
ترميم الذاكرة

 يعاني املصابون بالنسيان صعوبَة تعلم معلومة جديدة، لكنهم 
)باس������تثناء حاالت من مرض ألزهامير( ال يفقدون كل شيء 

تعلموه في املاضي.
 تتدهور االتصاالت املشـــبكية synaptic connections في القشـــر 
احلديث the neocortex للدماغ مع التقدم في الس������ن. ومن ثّم، 
فإن املعلومات املخزنة فيه تذبل تدريجيا وتتبعثر. والذكريات 

األكثر تضررا هي الذكريات القليلة التداول.
 ،<M .H.> توحي آخر البيانات املتاحة عن فاقد الذاكرة املشهور 
بأن إحدى أهم وظائف تلفيف احلصـــني the hippocampus في 
الدم������اغ تتمثل بنقل الذكريات اجلديدة لتحل مكان الذكريات 

املتدهورة عبر السنني.

إذا قِرَع الباب واضطررت إلى اخلروج، فأنت 
بحاجة عند عودتك إلى أن تقدم نفسك مجددا 

لـ <هنري> شارحا له املهمة املكلف بها.
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العابرة ويحتفظ بها. ولتوثيق عجز كهذا في الذاكرة، رس������خ 
أستاذي وآخرون الدور احلاس������م ملنطقة تلفيف احلصني في 
تكوين ذكري������ات جديدة طويلة األمد. م������ع أن ذاكرة <هنري> 
لألحداث والوقائع املتعلمة قبل إصابته بدت طبيعية متاما في 
البداية. لقد لفظ الكلمات اليومية بطاقة، يسأل بسهولة فمثا: 
»هل التقينا من قبل؟« وكان يجيب عن األس������ئلة بوضوح حول 

أمكنة دراسته الثانوية ومكان والدته.
في س������تينات القرن املاضي اقت������رح االختصاصي في 
علم النفس <W. ويكيلگرن> ]م������ن املعهد .M.I.T[ بأن منطقة 
تلفيف احلصني تسهل تش������كيَل ذكريات دائمة في القشرة 
اخلارجية للدماغ )القش������ر احلديث(. وتأخذ تلك الذكريات 
القشرية شكل ارتباطات قوية بني العصبونات. وهكذا يشبه 
القشر احلديث مستودعا، بينما يعمل تلفيف احلصني كباٍن 
للذكريات، سواء كانت ذكريات عرضية عابرة كذاكرتي عن 
لقاء <هن������ري> أم ذكريات واقعية(1) كمعن������ى كلمة ما. فهذه 
الفكرة املنبثقة بعد درجة كبيرة من العمل مع <هنري> جاءت 
كإعادة نظر جذرية في طريقة التفكير الس������ابقة. سابقا كان 
الباحثون يعتقدون أن منطقة تلفيف احلصني هي املستودع 
 neocortex املباشر للذكريات. ومبا أن منطقة القشر احلديث
كانت س������ليمة؛ لذا بدا منطقيا أن تكون ذاكرته للكلمات التي 

مَتنَّ تخزينها قبل عمليته اجلراحية سليمة.

لذلك، وفي يوم مقابلتي ل�<هنري> افترضت بأنه سينجز 
جي������دا اختبار فهم اجلمل. فقد أعطيته التعليمات لقراءة 32 
 I just don’t« :جملة مبهمة. فعلى س������بيل املثال، إن جمل������ة
feel like pleasing salesmen« والت������ي تعن������ي إما »أنا ال أريد 

إرض������اء الباعة« أو »أنا ال أري������د الباعة اللطفاء َحْولي«. لقد 
كانت مهمة <هنري> أن يعثر ويصف كا املعنيني لكل جملة 

وبأسرع ما ميكن.
لقد اكتشف <هنري> كا املعنيني فقط ل�20% من تلك اجلمل، 
بينما متكن طلبة جامعة هارڤارد من العثور على جميع املعاني 
املبهمة. لم يجد طلبة جامعة هارڤارد أي صعوبة في متييز أي 
التباس. كما أن <هنري> استغرق عشرة أضعاف الوقت الذي 
اس������تغرقه طلبة الكلية - أكثر من 49 ثانية في املتوسط - كي 
يبدأ توصيفه. كما أن توصيف <هنري> عموما لم يكن كاما، 
غير دقي������ق ويصعب فهمه. وعلى س������بيل املث������ال، في إحدى 
 I just don’t feel« املراحل ش������رح <هنري> كا املعنيني لعبارة
like pleasing salesmen« كالتالي: »الش������خص ال يحب الباعة 

الذين يتوددون إليه. آٍه، وأنه شخصيا غير معجب بهم، و وهو 
ش������خصيا غير معجب بهم، وعندئذ أفكر في جملة كان ميكن 
 ،conglamo له أن يقولها إنه نفس������ه، هو ال، آٍه، ودود، باعتباره

(1) أو: داللية

ذكرياته الســـابقة بســـرعة غير معتادة، إذ بدأ فريق عمل بحل اللغز. باجتاه عقارب 
الساعة من اليسار إلى اليمني: <M .H.> في املدرسة الثانوية، في مطلع الثالثني من 

عمره، في حوالي اخلمسني من عمره، وفي عمر الستني، وكرجل عجوز.

خضـــع <H. موليســـون> في ســـن 27، واملعروف لـــدى العامة حتى وفاتـــه عام 2008 
بلقب <M .H.>، الســـتئصال التشـــكالت الدماغية التي حتـــرك الذاكرة. وكنتيجة، لم 
يعد في مقدوره تذكر جتارب جديدة بطريقة طبيعية. ومع تقدمه في السن، تدهورت 
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من بني كل الباعة الودودين.« 
في تل������ك األثناء لم أع������رف ماذا أعمل بتل������ك املاحظات. 
فمجموع������ة من األس������ئلة الباعثة على االضط������راب جالت في 
خاطري، ول������م أنظمها وأتعامل معها إال الحق������ا. فلماذا كان 
<هن������ري> يعاني صعوبات في فه������م جمل االختبار؟ فمنذ عام 

1874 اعتق������د أطباء األعص������اب أن منطقة من قش������ر الدماغ 

واملعروفة حاليا مبنطقة فيرنيك(1) مس������ؤولة عن فهم اجلمل. 
إن القشر احلديث عند <هنري> سليم لم يصبه أذى، وإن عدم 
ش������ني ألن منطقة بـــروكا Broca's area والواقعة في  فهمه شونَّ
منطقة أخرى من القش������ر احلديث كان يعتقد بأنها األس������اس 
إلنش������اء اجلمل من الناحية النحوية. وما الذي عناه <هنري> 
بكلمة »conglamo« - هل هو conglomeration: خليط أو مزيج، 

أم concatenation: يسلس������ل 
أو بش������كل سلس������لة، أم إنه 

خليط من كلتا الكلمتني؟
عندم������ا كان <هنري> في 
األربع������ني م������ن العم������ر كان 
أصغر عم������رًا من أن يعاني 
صعوب������ات ف������ي العثور عل������ى الكلمات املناس������بة، ولكن، كان 
واضحا أن شيئا ما يحدث لذكرياته اللغوية للكلمات، ولم تكن 
عندي أي فكرة عّما يعنيه ذلك. بعد ذلك اكتش������فت، وفي وقت 
متأخر، الصل������ة بني أذية منطقة تلفيف احلصني عند <هنري> 

وبني ذاكرته للكلمات التي تعلمها في مرحلة املراهقة.

منط رباط مصنوع من النايلون(�)
بع������د حصولي على درجة الدكتوراه من املعهد .M.I.T في عام 
1967، أصبحت أستاذا بجامعة كاليفورنيا في لوس أجنلوس. 

وقد أصبح مؤكدا لدينَّ بأن اللغة هي وس������يلة جيدة لدراس������ة 
جوان������ب عديدة للذاكرة، مبا فيها تأثي������ر التقدم في العمر في 
قدرتن������ا على تذك������ر الكلمات املألوفة. وعل������ى عكس التجارب 
الش������خصية التي تتفاوت من ش������خص إلى آخر، فقد تعلمنا 
جميعا التهجئة واملعنى والنطق نفس������ها للكلمات. إن التماثل 
ل علينَّ اإلقرار  في معرفة الكلمات عند البالغني الش������باب سهنَّ
مبا إذا كان عامل العمر مسؤوال عن اضطراب ذاكرة الكلمات 

عند األكبر سنا. 
ومن خال أبحاثي ولس������نوات متتالية، متكنت من رسم 
اخلط������وط العريضة للتغيرات النوعي������ة املرتبطة بالعمر عن 
كيفية تذكرنا للكلمات. ففي عام 1990، على س������بيل املثال، 
توصلن������ا أن������ا وزمائي إلى أنن������ا كلما تقدمنا في الس������ّن 
تراجعت قدرتن������ا بصورة منهجية منظم������ة على تذكر لفظ 
الكلمات املألوفة النادرة االس������تعمال. ذلك أننا حني أعطينا 
بعض األش������خاص تعريف������ا مثل »منط رب������اط مصنوع من 
النايلون«، فإن البالغني س������ّن 65 فما ف������وق لم يتمكنوا من 
أن يس������تحضروا في أذهانهم كلم������ة »Velcro« بعدد املرات 
نفس������ه وبالسرعة نفسها كما اس������تطاع البالغون من عمر 
18 إلى 20 عاما. فبالنس������بة إل������ى األكبر عمرًا بقيت الكلمة 

على رؤوس ألسنتهم، كانوا يعرفون معنى الكلمة، صوتها 
اللفظي األول )ف�( وعدد مقاطعها، إاّل أنه لم يكن مبقدورهم 

استدعاء الكلمة كاملة إلى ذاكرتهم.
في عام 1998، نش������ر فريقي لألبحاث اكتشافا مرتبطا مبا 
سبق، بأن املقدرة على تهجئة الكلمات املألوفة استعماال وغير 

A Type of Fastener Made of Nylon (�)
Wernickeʼs area (1)

صورة دماغ فاقد الذاكرة الشهير <M .H.> بعد وفاته، إذ حتدد اخلطوط البيضاء 
مناطق التالفيف الصدغية الداخلية، حيث استأصل اجلراح جزءا من تلفيف 

احلصني، املنطقة الدماغية التي حتفظ مخزون الذاكرة على املدى البعيد.

في عمر األربعني، بدا <هنري> أصغر بكثير من أن يعاني 
صعوبات في العثور على الكلمات، لكن وبوضوح فإن 

شيئا ما كان يحدث لذاكرته للمفردات اللغوية.
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 ،»physicist« ،»rhythm« املألوف������ة في طريقة كتابتها من قبي������ل
و»yacht«، أيضا تتراجع مع التقدم في السّن. وقد ثبت مبا ال 
يدع مجاال للشك في أن البالغني ستني سنة وما فوق املشاركني 
في جتاربنا قد ارتكبوا أخط������اء في تهجئة الكلمات أكثر مما 
حدث مع البالغني الش������باب. ومع ذلك، فإن األشخاص األكبر 
س������نًا كانوا يدركون أنه س������بق لهم تهجئة »bicycle« )دراجة( 
م������ن دون صعوب������ة إال أنه لم يعد بإمكانه������م أن يتذكروا فيما 
 ،»bisykle« أم »bysicle« أم »bicycle« إذا كانت حروفها تكتب

حتى يصادفوها مطبوعة.
لقد أوضحت اكتش������افاتنا ب������أن البالغني األصحاء من 
الس������ن 65 وما فوق يواجه������ون صعوبات ضئيل������ة، لكنها 
مؤكدة، في اس������تعادة معلوماتهم عن مف������ردات اللغة التي 
تعلموها منذ عدة عقود، صعوبات تزداد ش������دة مع التقدم 

في السن. في البداية، قد تأتي املعلومة إلى الذهن مع بعض 
التأخي������ر، ولكنه كلما ازدادت هشاش������ة الذاكرة مع مرور 
الزمن، يصبح استرجاع املعلومة غير ممكن. وفي احلاالت 
الش������ديدة وحتى برؤية الكلمة فإن������ه يتعذر لفظها الصحيح 
وتهجئتها وكذلك معناها. )ملعرفة أي شكل للذاكرة يتراجع 
مع العمر وما ميكن عمله بهذا الشأن، انظر اإلطار بعنوان 

»نبع شباب الذاكرة«.( 
يعتق������د أننا عندما نواج������ه: »على رأس اللس������ان« وعلى 
»رأس القل������م«، فإن خلا قد حصل في االرتباطات العصبية 
املعنية بالذاكرة في القش������ر احلدي������ث للدماغ. كما تضعف، 
مع مرور الزم������ن، املقدرة على اس������تحضار معرفتنا بكيفية 
تهجئ������ة »rhythm« أو لفظ »Velcro« إذا كن������ا نادرا ما ننطق 

How to Restore a Memory (�)

إذا لــــم نســــتعمل ذكرياتنــــا، فإنها تتراجع تدريجيا مع مرور الزمن. ويعتقــــد اآلن، أن تلفيف احلصني الذي يتحكم في مكونات الذاكرة، 
ُيهندس ترميم الذكريات الذابلة كاســــتجابة لتجارب احلياة. فمثال، إذا تعرض أحدنا إلى اســــم شــــيء مثل »abacus« (ِمعداد: آلة لتعليم 
األطفال العد)، ولم يتمكن من تذكر هذا االســــم - الذي يتم تخزينه في منطقة بروكا، حيث ُتختزن أســــماء املنازل وبطاقات التعريف - 

عند رؤيته للِمعداد. ولكن، عند سماعه السم هذه اآللة، فإن تلفيف احلصني يبدأ عمله بإعادة تكوين ذكراه في منطقة بروكا. 

كيف يتم ترميم الذاكرة(�)

أحد األشخاص ينظر إلى صورة ِمعداد.

يعالج القشر البصري 
(الفص القفوي) الصورة.

تنتقل املعلومة إلى 
منطقة بروكا، التي 
تختزن ذكرى الكلمات، 

ولكن ذكرى كلمة ”ِمعداد“ 
ضعيفة وال ميكن تذكرها.

يقدم الباحث إشارات 
(إنه جهاز للعد. 

يبدأ االسم بحرف 
»م«...)، ومع ذلك لم 

تستطع منطقة بروكا 
استحضار االسم.

يفصح 
الباحث عن 

اجلواب: »إنه 
ِمعداد.«

ترَسل املعلومة اجلديدة إلى 
تلفيف احلصني الذي بدوره 
 cortex يتفاعل مع قشر املخ

لتكوين ذاكرة التهجئة واللفظ 
ومعنى كلمة »ِمعداد«.

تخزن الذكرى املجددة 
في منطقة بروكا.
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بها أو نراها أو نس������معها. إن االس������تخدام املتكرر لكلمة ما 
أو التع������رض لها حديثا يقوي تل������ك االرتباطات ويحول دون 
النس������يان. فلدى املتقدمني في العمر ال يظهر عجز في الفهم 
أو التهجئة أو الذكرى للكلمات التي غالبا ما يستعملونها أو 

يسمعونها أو يكتبونها. 

شيخوخة رجل مصاب بالنسيان(�) 
بينما كنت أستقصي تأثير العمر في تذكر الكلمات، راجعت 
أس������ئلتي  في عام 1967 إلى <هنري> عن املفردات اللغوية، 
وبخاصة س������جا مكتوبا من 178 صفح������ة ملقابات معه مت 
تس������جيلها في عام 1970 من قبل <W. مارسلني-ويلس������ون> 
]زميل خريج ال�.M.I.T[. وقد كش������ف التسجيل أن <هنري> 
وفي س������ن 44 القى صعوبات غي������ر عادية في تذكر الكلمات 
القليلة االس������تعمال. فعوضا عن وصفه لألش������خاص بأنهم 
»أكثر اس������ترخاء« more relaxed، ق������ال <هنري>: »إنهم أكثر 
ارتياح������ا« more eased. وعلى نحو مماثل، فإنه أش������ار إلى 
من������وذج لطائرة بأنه مصنوع من »اخليزران« أو »ما يش������به 
اخلش������ب«، عوضا عن اس������تخدام »خش������ب البلزا«(1). وقد 
طاردتني آنئ������ذ أفكار، كما لو أنني ل������م أر قطُّ أخطاء كهذه 
عند يافع. فقد بدا األمر وكأن ذكريات <هنري> عن املفردات 

اللغوية تعاني تراجعا سابقا ألوانه.
وعندئ������ذ خطرت لي الفكرة بأنه رمبا عكس������ت مش������كات 
<هنري> في إيجاد الكلمة املناس������بة عدم قدرته على أن يتعلم 

معلومة كان قد نسيها متاما. وكما ظننت، أن عجزه األساسي 
يكم������ن في عدم مقدرته على تكوين معلومة جديدة في قش������رة 
مخه. واس������تنتجت ب������أن أذية تلفيف احلص������ني عند <هنري> 
رمب������ا منعته م������ن تخفيف التدهور املرافق للتق������دم في العمر. 
وع������دم املقدرة هذا رمبا أدى إل������ى حتويل الصعوبات العادية 
والضئيلة األهمية في استرجاع الكلمات عند البالغني الكبار 

إلى اضطرابات بالغة األهمية.
حتى اآلن كانت لدّي إش������ارات بأن <هنري> عانى فجوات 
حادة ف������ي الذاكرة. وكي يتم التحقق م������ن أن ذاكرة <هنري> 

An Aging Amnesic (�)
Memoryʼs Fountain of Youth (��)

(1) خشب البلزا = balsa: خشب أمريكي خفيف ومتني يستخدم في صناعة الطائرات 
واملراكب. 

نبع شباب الذاكرة(��)
مييل الدماغ، شأنه شأن بقية أعضاء 

اجلسم، إلى التراجع مع التقدم في العمر، 
إال أن العلم يقترح طرقا للحد من هذا التراجع.

نظر  وم������ن وجه������ة  أوال، 
بسيطة، ال تصاب كل مظاهر 
الذاكرة باالهتراء. إن املسنني 
قادرون على فهم جمل تتألف 
من كلمات مألوفة وأن يتعلموا 
كما  منسية  معلومات  مجددا 
لو كانوا صغارا، مع أن ذلك 
يت������م بطريقة أبطأ. فكل أمناط 
الس������لوك، إلى ح������د ما، أبطأ 

عند املس������نني مما هي عليه عند الُيفعان - اختاٌف يقاس بجزء 
من اآلالف من الثانية.

بط������رق أخرى، إن الوظيفة املعرفية تتحس������ن مع التقدم في 
العم������ر. فمثا، يس������تمر محتوى املفردات بالتوس������ع حتى عمر 
الثمانني وحتى بعد ذلك. وكمسنني، إننا نستعمل وبشكل عفوي 

كلمات أكثر تنوعا ونسجل رقما أعلى في اختبارات املفردات.
في حني أن املس������نني يواجهون صعوبات - إلى درجة ما - 
في تعلم اس������تعماالت جديدة للكلمات القدمية وفي تذكر أشياء 
كرق������م هاتف طويل جدا عند محاول������ة طباعته. كما أننا نتعرض 
لتجارب مزعجة باس������تذكار تهجئة الكلمات الش������ائعة الشاذة، 
ككلمة »rhythm«، وكذلك اللفظ ال سيما فيما يخص أسماء األمكنة 

والناس - والتي تعلمناها منذ عقود.
تقت������رح األبحاث احلديث������ة، مبا فيها أبحاثي، بأن املس������نني 
ميكنهم التعامل مع هذه التغيرات. ويكون املفتاح بالتعرض لها. 
فاالنخ������راط في فعاليات اجتماعية يس������اعد على صيانة جوانب 
عديدة من الذاكرة اللغوية فضا عن اجلوانب األخرى للذاكرة. 
فقبل مقابلة األصدقاء، ميكننا التدرب على أسمائهم كي نتجنب 
مش������كات نس������يانها. وميكننا أن نحافظ على تهجئتنا ومهارة 
استرجاع أو تذكر الكلمات مبمارسة األلعاب كاخلربشة والتي 
بواسطتها منارس تلك املهارات خيرا من انخراطنا في فعاليات 

سلبية كمشاهدة التلفاز.
ميكنن������ا أن مننع تدهور قدراتنا في مج������ال اختصاصنا - 
كال������كام مع الناس أو لعب الش������طرجن أو العزف على البيانو - 
باالستمرار مبمارسة تلك األنشطة أو األلعاب. وبوجه أعم، فإنه 
ميكننا االنخراط، وخال كل مراحل العمر بالتعلم، في مجاالت 
شتى. إذن، فإن التعلم وإعادة التعلم - يدعم ذكرياتنا القدمية - 

هي وسائل جتعل من تلفيف احلصني يحفظ لكل منا شبابه.

بخصوص السؤال، »ماذا تعني كلمة 
’lentil’؟« أخبرنا <هنري>: »إنها كلمة 
 ...’till’و ’lent’ بة بطريقة ما، من ُمركَّ

(يعني) زمانا ومكانا ِلـ«
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تخبو بش������كل غير اعتيادي، فإنني أحتاج إلى مقارنة معرفته 
مبفردات اللغة وهو في مطلع الس������بعني م������ن عمره بتلك لدى 
أش������خاص بذاكرة طبيعية يش������بهون <هنري> ف������ي اجلوانب 
األخرى كلها. كما أنني أحتاج إلى توثيق تغير ذاكرة <هنري> 
للمفردات اللغوي������ة خال حياته. وإقام������ة الدليل لتدهور غير 
طبيعي للذاكرة رمبا يفس������ر وللمرة األولى ملاذا ينتهي املطاف 
مبعظم األش������خاص الذين يعانون أذي������ة تلفيف احلصني إلى 

نسيان املعلومات املكتسبة قبل تلك األذية.
وعندما كان <هنري> في س������ن 71 و73، طلبت إلى زميلي 
في دراس������ات ما بع������د الدكتوراه <E .L. جيم������س>، وهو اآلن 
أس������تاذ علم النفس في جامعة كول������ورادو، أن يركب الطائرة 
إلى بوس������طن كي يختبر ذاكرة املفردات اللغوية عند <هنري> 
في املعهد .M.I.T. لقد أردت تقييم قدرة <هنري> على تعريف 
 »squander« الكلم������ات، مع أس������ئلة مثل »م������اذا تعني كلم������ة
)ُيسرف(؟« وذلك لنرى ما إذا كان قادرا على اختيار الكلمات 
التي تعن������ي »squander«. كما رغبت في تقييم مقدرة <هنري> 
على تذكر أصوات الكلمات لتس������مية أش������ياء مألوفة صورها 
معروضة وأن يقرأ الكلمات القليلة االس������تعمال بصوت عال. 
أخيرا، إنه أمر مثير فيما لو متكن <هنري> من تذكر التهجئة 

.»rhythm« الشاذة لكلمات مثل
وقد أجنزت م������ع <جيمس> مجموعات م������ن الكلمات التي 
اس������تعملها <هن������ري> حكما في مطلع حيات������ه، وارتكزت على 
العمر الذي مت فيه اكتس������اب املعرفة الطبيعية لكل كلمة وعلى 
أس������اس التسجيل الواس������ع للكلمات التي استعملها <هنري> 
أثن������اء حديثه مع <مارسلني-ويلس������ون> وعم������ره 44 عاما. لقد 
صنفن������ا الكلمات كعالية الت������داول أو كقليلة التداول معتمدين 
على إحصائيات كيفية اس������تعمال الناس لها. )أنا أناقش فقط 
نتائجنا للكلمات القليلة التداول ألن أداء <هنري> حول الكلمات 

املألوفة كان غير مرٍض.(
كانت جلسات االختبار مع <هنري> أيَسر جزء في بحثنا. 
لق������د قضيت أن������ا وزوجتي <M .D. بورك>، وهي أس������تاذة علم 
النفس في كلية پومونا، ومع زمائنا آنذاك، سنني عديدة في 
محاولة العثور على أشخاص أصحاء بسّن 71 أو 73 يتمتعون 
بذاك������رة عادية، ويكون مس������توى تعليمه������م وذكائهم وعملهم 

وخلفياتهم االجتماعية واالقتصادية 
كلها مماثل������ة حلالة <هن������ري>. لقد 
انتقينا بعناية املرش������حني لبحثنا من 
س������جات ملا يزيد على 750 مرشحا 
مس������جلني في قوائم املرش������حني في 
والعمر(1)  املعرفــــي  اإلدراك  مختبر 
في جامعة UCLA - مش������روع كليرمونت عن الذاكرة السّن، 
وه������م م������ن املتقاعدين من وظائ������ف مكتبي������ة أو متصلة بعمل 

جسماني في كليات كليرمونت.
وف������ي نهاية املط������اف، عثرنا على 26 ف������ردا كمجموعات 
شاهد أو مراقبة مناس������بة. وقد أدت مقارنة نتائج <هنري> 
بنتائج هؤالء األفراد إلى الكش������ف عن الضعف الهائل في 
ذكريات <هن������ري> للمفردات اللغوية وهو ما نش������رناه )أنا 
وزمائي( في سلس������لة من املقاالت بلغت ذروتها عام 2009. 
وفي اختباراتنا عن معاني الكلمات، على سبيل املثال، أجاب 
البالغ������ون من العمر 73 عاما الذين لم يصابوا بأذية دماغية 
إجابة صحيحة عن س������ؤال »ماذا تعني lentil )عدس(؟« لقد 
أجابوا أنه نوع من البقوليات كالبازالء أو الفاصولياء. وفي 
بة من  املقابل أخبرنا <هنري> »بأن كلمة lentil هي كلمة مركنَّ
«. لقد ارتكب <هنري>  »lent« و»till«... تعني مكانًا وزمانًا ل�ِ
أخطاء مدوية كثي������رة كهذه وأجنز عددا قليا من التعاريف 
الصحيحة مقارنة مبجموعة الش������اهد، وحتى بالنسبة إلى 
الكلمات التي َتعامل معها بشكل مناسب عندما كان أصغر 
عمرًا. كما أن <هنري> لم يس������تطع أن مييز وبشكل موثوق 
الكلمات النادرة االس������تعمال عن الكلمات املزيفة أو الكاذبة 
مثل »frendlihood« و»quintity«. وباملقارنة، فإن مجموعة 73 
عاما تعرفوا بش������كل صحيح على 82% من اإلجابات، كما 
أن <هنري> حقق نس������بة 86% في هذا االختبار عندما كان 

عمره 57 عاما.
وعندما أعطين������ا التعليمات للمش������اركني، ليقرؤوا بصوت 
ع������ال كلمات مطبوعة عل������ى بطاقات مفهرس������ة أبجديا، أخطأ 
<هن������ري> في قراءة »triage« )فحص س������ريع/معاجلة( وقرأها 

ك� »triangle« )مثلث(، وأخطأ في قراءة »thimble« )كش������تبان( 
 »pedestrian« وق���رأ ك��لم�����ة »tim-…tim-BO-lee« �إذ ق��رأه���������ا ك
)مش������اة( ك� »ped-AYE-ee-string«. لق������د كانت أخطاء <هنري> 
ف������ي القراءة أكثر بكثير من أخط������اء املتقدمني في العمر الذين 
اختبرناهم مؤخرا. وعلى ما يبدو، فإن <هنري> ال يتذكر كيف 
تلفظ الكلم������ات املتعددة املقاطع كالتأكي������د على بعض املقاطع 
وأصوات احلروف اخلاص������ة )كما هي احلال عند لفظ حرفي 

متاما كبّناء ميكنه أن يبني بناء جديدا أو أن 
يصلح بناء تضرر، كذلك ميكن لتلفيف احلصني 

تشكيل ذكريات جديدة حتل محل الذكريات الهرمة.

Cognition and Aging (1)
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ال� e في »pedestrian«؛ فهل يلفظان 
طويلني أم قصيرين.(

كذلك كانت هنالك صعوبات 
ف������ي  <هن������ري>  عن������د  مماثل������ة 
االختبار املعروف باسم اختبار 
بوسطن للتســـمية(1). وفي هذا 
االختبار، ُينَتظر من األشخاص 
أن يتعرفوا على أش������ياء مألوفة 
مرسومة بالقلم. فإذا لم يستطع 
الش������خص تذكر اس������م الشيء، 

 »tr �فإن الفاحص يس������اعده بنماذج صوتية - مثا »إنه يبدأ ب
ثم يتبع ذلك بس������ؤال يهدف إلى التحقق من معرفة الشخص 
للش������يء ويحتوي على الكلمة نفسها، مثا: »هل تعرف كلمة 
trellis )تعريشة(؟« ومع أنها أسماء كانت مألوفة لديه عندما 

كان أصغر سنًا إال أنه لم يعِط إجابات صحيحة إال لعدد قليل 
من الصور مقارنة بآخرين بعمره نفس������ه، كما أن استفادته 
من املس������اعدات الصوتية كانت أقل منه������م، وارتكب أخطاء 
أكث������ر في إجاباته املتعلقة بلحن الكام. فعلى س������بيل املثال، 
لقد س������مى <هنري> »snail« )حلزون( باس������م »sidion«؛ مما 

يشير إلى تدهور شديد لذاكرة اللحن لهذه الكلمة املألوفة.
وفي اختبارنا املتعلق بالتهجئة، كان املشاركون يستمعون 
إلى كلم������ة ذات لفظ قواعدي غير منتظم مث������ل »bicycle«، ثم 
 .»bicـcle« يرونه������ا في تهجئ������ة منقوٌص منها أحد احل������روف
ويطلب إليهم أن يختاروا أح������د حرفني »i« أو»y« مللء الفراغ 
بش������كل صحيح. لقد اختار <هنري> احل������رف الصحيح في 
65% من الكلمات، بينما حقق بقية املش������اركني نس������بة 82%؛ 

مما يشير إلى تآكل واس������ع لذاكرة <هنري> للكلمات املألوفة 
ذات التهجئة الشاذة.

ومن ث������ّم، وثقنا منحنى التدهور عند <هنري> بني فترة 
األربعني والس������بعني من عمره. ومبقارن������ة نتائجنا بنتائج 
اآلخرين، علمنا بأن الذاكرة اللغوية عند <هنري> تدهورت 
بش���������كل ك�ب�ي��ر ع�ب��������ر الس���������ن�ني، اب��ت���داء م��������ن أواخ��ر 
اخل�م�س��������ني من عم��ره. وع��لى سبيل املث��ال، ففي دراس��ة 
ع���������ام 1983، الت������ي ق���ام به��ا اختصاصي������و ع��لم النف���س 

<J. گ��ابريل������ي>، <N. كوه������ني>، <S. كوركني> وكانوا جميعا 

يعملون آن������ذاك في املعهد .M.I.T، ظهر لدى <هنري> وهو 
في س������ن 57 عجٌز ضئيٌل ولكنه موثوق في معرفة الكلمات 
القليلة االستعمال من الكلمات الكاذبة. وفي سن 73 ظهرت 
لديه صعوبات أكبر بكثير في االختبار ذاته. وعلى النسق 
نفسه، لم يكن لدى <هنري> أي صعوبة في تسمية الصور 
عندما كان في س������ن 54، ولكن دراسة <كوركني> في عام 
1984 أظهرت بأن <هنري> وهو في سن 73 ارتكب أخطاء 

كبيرة في اس������تبدال الكلمات مث������ل »compass« )بوصلة( 
 »ice clippers« منقلة(، أو املراوغة مثل( »protractor« مكان
)آلة قص اجلليد( مكان »tongs« )ملقط(، أو اختراع كلمات 

جديدة »trake« )ال معنى لها( مكان »trellis« )تعريشة(.
وفي اختبار قراءة الكلمات، ضمن في دراسة ِل�<كوركني> 
وطالبها خريج الدراس������ات العليا <R .B. پوس������تل> عام 1993، 
عندم������ا كان عم������ر <هنري> 67 عاما ظه������رت لديه اضطرابات 
بس������يطة. وفي دراس������اتنا، كانت ه������ذه االضطرابات للكلمات 
نفس������ها أكثر وضوحا. ففي سّن 71 أخطأ <هنري> في قراءة 
67% من الكلمات مقابل خس������ارة 9% لدى مجموعة الشاهد. 

وبعد س������نتني فقط كان عجز <هنري> للكلمات نفسها أكبر مع 
ظهور أخطاء جديدة كنس������يان بعض أج������زاء الكلمة - فمثا: 

»affirmation« )تأكيد( على أنها »formation« )تشكل(.
Boston naming test (1)

إن ذكرياتنا مخزونة في قشر املخ 
على شكل تبدل في االرتباطات بني 

العصبونات (في اليسار). ومع تقدمنا 
في العمر، فإن هذه االرتباطات العصبية، 

والتي متثل ذكرياتنا، تضعف، فننسى.
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مراجع لالستزادة

املؤلف

صيانة الذاكرة(�)
ومنذ عقود يعرف علماء النفس بأن االرتباطات امِلش������بكية في 
القش������ر احلديث للدماغ تتأذى مع التقدم في الس������ن، وبذلك 
تصب������ح ذكرياتنا املخزون������ة هناك وبش������كل تدريجي أضعف 
ومبعثرة أيضا. والذكريات األكثر تضررا هي التي ال نذكرها 
إال نادرا. فإذا لم نفكر فيها، نراها أو نس������معها من حني إلى 
آخر، فإن تلك املعلومات تصبح هش������ة وتزداد هشاشتها كلما 

تقدمنا في العمر.
لق������د ازدادت وبش������كل تدريج������ي صعوبات تذك������ر معرفة 
الكلمات التي نادرا ما كان يس������تعملها <هنري> أو يصادفها؛ 
ففي اخلمس������ني من عمره وكذلك في الستني والسبعني، كانت 
درجة التدهور عنده أكبر بكثير مما هي عند أقرانه من الس������ن 
واخللفية أنفس������هما. ومن ثم، فقد اس������تدللنا على أن تشكات 
تلفيف احلصني يجب أن تكون معنّية بصيانة الذكريات القدمية 
كما في تش������كات أخرى حديثة متاما. وكم������ا هي حال البّناء 
ال������ذي ميكنه أن يبني بناء جديدا أو أن ي������رمم بناء قد تضرر، 
هكذا يستطيع تلفيف احلصني أن ينقل الذكريات احلديثة لتحل 

محل الذكريات التي تضررت أو تبعثرت مع مرور الزمن.
إن إع������ادة البناء هذه ميكنها أن حتدث كلما واجه أحدنا 

كلمة منس������ية أو جتربة شخصية خاصة 
من املاض������ي البعيد. لذا، ف������إن مواجهة 
الذكريات والتعلم ميكنها أن تدعم ذكريات 
متصدعة وتقلل من معدل ضياعها. وفي 
حالة <هن������ري>، فإن ه������ذه الصيانة من 
قبل تلفيف احلص������ني غير موجودة. ولم 
يكن ل������دى <هنري> أي وس������يلة لتجديد 
الذكري������ات املتصدعة من خال التجارب 
أو التعلم مجددا - األمر الذي يسرع من 

تدهور ذاكرته.
ولدعم هذه النظرية، أردنا أن نحدد فيما 
إذا كان اآلخرون الذين يعانون النسياَن مع 
أذية تلفيف احلصني، يصابون في النهاية 
بتراجع مبال������غ فيه أو س������ريع لذكرياتهم 
للمعلومات القليل������ة التداول. كما أردنا أن 
نع������رف فيما إذا كان املس������نون األصحاء 
قادرين على إعادة تشكيل ذكريات جديدة 
عوضا عن أخرى أصابها التصدع بسبب 
التقدم في الس������ن، ومن عدم استخدامهم 
لها وذل������ك عندم������ا يجدون أنفس������هم في 

مواجهة تلك املعلومات املنسية.

ومن جتربتي الش������خصية كمتقدم في الس������ن، أعتقد أننا 
غالبا ما نستطيع جتديد ذكرياتنا املتصدعة. فعند إعادة قراءة 
حكايتي عندم������ا قابلت <هنري>، تفحصت تاريخ مقابلتنا عبر 
مراجعة التقرير غير املنشور واملكتوب مباشرة بعد االختبار. 
وم������ع أنني كنت متأكدا بأنن������ي قابلت <هنري> عام 1967، فقد 
تبني أن التقرير يشير بوضوح إلى أن االختبار مَتّ عام 1966، 
وأن مقابلتن������ا التي مت������ت قبل عام من التاري������خ الذي تذكرته 

حقيقة ال ميكنني نسيانها سريعا.
وعل������ى أي ح������ال، يس������تحيل التحق������ق وتصحيح بعض 
الذكريات العابرة. وبينما أعيد قراءة وصفي ل�<هنري> ونحن 
نصعد السالم إلى غرفة االختبار، تذكرت فجأة أن <هنري> 
أخرج ما يش������به بطاقة دعائية بحجم أكب������ر من املعتاد وبدأ 
يخبرني قصصا عن البنادق. ليس مبقدوري أن أتذكر املعالم 
األساسية لقصة <هنري> عن البندقية، وال توجد لدّي طريقة 
لزي������ارة ذلك احلادث م������ن عام 1966 كي أج������دد ذاكرتي له. 
وكنتيج������ة لذلك، فإن تفاصيل حكاية البندقية س������وف تنزلق 
أكثر فأكثر نحو النس������يان، وتش������به كثيرا ذكريات <هنري> 
فيما يخص ذاكرته للكلمات القليلة التداول: أوجه استعمالها 
ومعانيها وتهجئتها وطريقة النطق بها.                      <

Memory Maintenance (�)
The Organization of Perception and Action: A Theory for Language and Other Cognitive Skills (1987) (1)

Donald G. Mackay
<ماكي> هو أس������تاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس. فقد حصل على درجة الدكتوراه في علم 
النفس اللغوي وفيزيولوجيا علم النفس من معهد ماساشوستس للتقانة (.M.I.T)، وهو مؤلف كتاب »تنظيم اإلدراك 

والسلوك: نظرية في اللغة واملهارات املعرفية األخرى(1)« (1987).
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عادات حسنة وأخرى سيئة(�)
يحدد الباحثون بدقة دارات الدماغ التي ميكنها مساعدتنا
على تكوين عادات حسنة والتخلص من العادات السيئة.

<M .A. گريبيل> - <S .K. سميث>

نقوم يوميا بعدد مدهش من السلوكات االعتيادية. والعديد 
منها، من تنظيف أس������ناننا بالفرش������اة إلى القيادة في طريق 
مألوف لنا، يس������مح لنا ببساطة بالقيام ببعض األمور بصورة 
آلي������ة بحي������ث ال نثقل على أدمغتنا بالتركي������ز على كل تصرف 
وعلى ما ال يع������د وال يحصى من عملي������ات الضبط الصغيرة 
ملقود القيادة. وميكن لعادات أخرى، مثل الركض، أن تساعد 
عل������ى احملافظة على صحتنا. ولك������ن املُتع التي تظهر من طبق 
احلل������وى بانتظام ق������د ال تفعل ذلك. أما الع������ادات التي حتوم 
وتضل السبيل في مجال الدوافع واإلدمان، من قبيل اإلفراط 

في األكل أو التدخني، فيمكن أن تهدد حياتنا.
وم������ع أن العادات تش������كل جزءا كبيرا م������ن حيواتنا، إال أن 
ل بها  العلماء قضوا أوقاتا صعبة ألجل حتديد الكيفية التي ُيحوِّ
الدماغ سلوكا جديدا إلى عادة. لكن، من دون تلك املعرفة، كان 
من الصعب على املختصني مس������اعدة الناس على التخلص من 

العادات السيئة، سواء باستخدام األدوية أو بعاجات أخرى.
وأخيرا أصبحت التقنيات اجلديدة تسمح لعلماء األعصاب 
بتحدي������د اآلليات العصبي������ة التي تكمن وراء ما منارس������ه من 
طقوس، مبا في ذلك حتديد ما يس������مى دارات عاداتنا(1)، وهي 
مناطق الدماغ والروابط املسؤولة عن تكوين التصرفات املعتادة 
واحملافظة عليها. وتس������اعد األفكار ال������واردة في هذه األبحاث 
علماء األعصاب على أن يس������تنتجوا كي������ف يقوم الدماغ ببناء 
العادات احلس������نة، وملاذا يبدو أننا نكافح جميعا لإلقاع عن 
العادات السيئة التي ال نوليها اهتماما خاصا، وذلك إلى جانب 

تلك التي يطلب إلينا األطباء أو األحبة التوقف عنها. ويفيد هذا 
البحث بأننا عندما نخضع أدمغتنا عمدا لعاقة شرطية، فإننا 
قد نتمكن من التحكم في عاداتنا، حس������نها وس������يئها على حد 
س������واء. وتأتي هذه البشرى من واحدة من عدة مفاجآت: وهي 
أن������ه حتى وإن كان األمر يبدو وكأننا نتصرف بصورة آلية، إال 
أن جزءا من دماغنا يرصد سلوكنا ويضبطه على أكمل وجه.

لكن ما العادة حقا؟(��)
تبرز العادات على ما يبدو بوصفها تصرفات محددة واضحة 
املعالم؛ ولكنها، من وجهة نظر علم األعصاب، تقع على امتداد 

سلسلة متصلة من السلوك البشري.
وفي أحد طرفي هذه السلسلة املتصلة تقع السلوكات التي 
ميكن أداؤها آليا مبا يكفي لتحرير مجال من الدماغ ألداء أعمال 
مختلفة، هذا بينما ميكن لس������لوكات أخرى أن تتطلب الكثير من 
وقتنا وطاقتنا. وتظهر سلوكاتنا طبيعيا بينما نقوم باستكشاف 
بيئاتنا املادية واالجتماعية وأحاسيسنا الداخلية. ونحن جنرب 
سلوكاتنا في س������ياقات معينة، ونبحث عن أيها تبدو مفيدة وال 

تكلف كثيرا، ومن ثم نلتزم بتلك التي سوف تشكل عاداتنا.
إننا نب������دأ جميعا هذه العملية في س������ن مبكرة جدا. ومع 

GOOD HABITS, BAD HABITS (�)
WHAT IS A HABIT, REALLY? (��)

habit circuits (1)

املجلد 30 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2014

باختصار
اجلديدة في جرذان املختبر باستخدام إشارات ضوئية إلى توقف 

عادة موجودة، بل ميكن أن متنع عادة من التكّون.
بالتعلـــم أكثر عن الكيفية التي تعمل بها هذه البنى الدماغية، 
ميك������ن للعلماء إيج������اد أدوية وعاجات س������لوكية وحيل بس������يطة 

تساعدنا على التحكم في العادات، حسنها وسيئها.

ن في دارات خاصة بالعادات  عندما نكرر ســـلوكا، فإنه ُيخزنَّ
تض������م منطقة املخطط ف������ي الدماغ. وتتعامل ال������دارات مع العادة 

بوصفها »كتلة« واحدة، أو وحدة، لنشاط آلي.
غيـــر أن منطقة أخرى في الدماغ، وهي القشـــرة اجلديدة 
the neocortex، تتحكم في العادة. وميكن أن تؤدي استثارة القشرة 
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ذل������ك، فإنها تأتينا مب������ا ميكن أال يكون ف������ي صاحلنا. وكلما 
أصبح سلوك ما عاديا، أصبحنا أقل إدراكا له، ومن ثّم فإننا 
نفقد حال������ة االنتباه التام إلى ذلك الس������لوك. هل حقا أطفأت 
الف������رن قبل مغادرة البيت؟ هل أغلق������ت الباب باملفتاح؟ فقدان 
الس������يطرة هذا ال يتداخل مع عمل حياتنا اليومية فحسب، بل 
إنه يس������مح أيضا للعادات السيئة بأن تتسرب إلينا. وسرعان 
ما يدرك العديد من األش������خاص الذين ي������زداد وزنهم بضعة 
كيلوغرام������ات مرة واحدة، أنهم أصبح������وا يذهبون إلى جناح 
األكل اخلفي������ف أو محل كعكـــة »الدونـــت«(1) أكثر فأكثر، وال 

يكادون يفكرون في ذلك وهم يقومون به. 
وه������ذا اإلخفاق الذي يؤثر تدريجيا ف������ي ضبط تصرفاتنا 
يعني أيض������ا أن العادات ميكن أن تصبح ش������بيهة باإلدمان. 
الحظ������وا ألعاب احلاس������وب، والقم������ار عن طري������ق اإلنترنت، 
والرس������ائل القصيرة والتغريدات املس������تمرة، وبطبيعة احلال 
تعاطي الكحول واملخدرات. ميكن لنمط من الس������لوك املتكرر 
القائ������م على اإلدم������ان أن يحل محل م������ا كان اختيارا إراديا 
متعم������دا. وال يزال علماء األعصاب في صراع مع مس������ألة ما 
إذا كانت عمليات اإلدمان تشبه العادات العادية، ولكنها أكثر 
كثافة منها، مع أنه ميكن بالتأكيد اعتبارها حاالت متطرفة على 
الطرف اآلخر من السلسلة املتواصلة. وعلى هذا النحو ميكن 
أن تكون بعض الظروف العصبية النفس������ية، مثل الوســـواس 
القهري(2) الذي تستحوذ فيه األفكار أو التصرفات على كامل 
الكيان، وبعض أشكال االنهيار العصبي الذي ميكن لألفكار 
الس������لبية فيه أن تدخل ف������ي حتلقات مس������تمرة. ورمبا تكون 
األش������كال املتطرفة من العادة متورطة في التسبب في مرض 
التوحد وفي انفصام الشخصية اللذين تعد فيهما السلوكات 

املتكررة واملفرطة في التركيز مشكلة.

السلوك اإلرادي املتعمد يستحيل سلوكا عاديا(�)
مع أن العادات تندرج ضمن جوانب مختلفة من طيف السلوك، 
إال أنها تتقاسم معا بعض السمات اجلوهرية. فحاملا تتكون، 
فإنها، على س������بيل املث������ال، تصبح عنيدة. اطلب إلى نفس������ك 
»التوقف عن فعل ذلك«، ولكن درس التأنيب يخفق في حتقيق 
ثمرت������ه في أغلب األحيان! وميكن أن يعود جانب من الس������بب 
إل������ى أن هذا االنتقاد غالبا ما يأتي متأخرا، أي بعد أن يكون 

السلوك قد فعل فعله وأصبحت آثاره ملموسة.
وقد أصبح هذا العناد، بوجه خاص، مفتاح احلل الكتشاف 
مجموعة دارات الدماغ املسؤولة عن تكون السلوك واحملافظة 
عليه. فالس������لوكات تصبح متأصلة إلى درج������ة أننا نقوم بها 
حت������ى عندما ال نرغب في ذلك، ويعزى ذلك في جانب منه إلى 

ما يس������مى »طوارئ التعزيز«(3). وليك������ن مثا إنك تفعل »أ«، 
وه������و ما يترتب عليه أن حتصل على مكافأة بش������كل ما. لكنك 
إذا ما أنت قمت باألمر »ب« فإنك ال حتصل على املكافأة وقد 
تعاق������ب. وهذه النتائج الناجمة ع������ن تصرفاتنا - الطوارئ - 

تدفع مبستقبل سلوكنا في هذا االجتاه أو ذاك.
ويبدو أن اإلشارات التي مت اكتشافها في الدماغ تتوافق مع 
هذا التعلم املرتبط بالتعزيز، وهو ما تبينه الدراسات اجلديدة 
التي ابتدرها <W. ش������ولتز> و<R. رومو>، وكانا كاهما آنذاك 
يعمان في جامعة Fribourg السويسرية، وهي اإلشارات التي 
أصبحت تصمم اليوم على يد علماء احلاسوب. واألمر املهم، 
بوجه خاص، هو »إش������ارات اخلطأ في توق������ع املكافأة«، وهو 
م������ا يدل، بعد وقوع احل������دث املعني، على تقدي������ر الذهن ملدى 
دقة وصحة تنبؤ ما بش������أن تعزيز مستقبلي. وبطريقة ما يقوم 
الدماغ بحساب هذه التقديرات التي تشكل توقعاتنا وتضيف 
أو تطرح قيمة من مس������ارات عمل بعينها. وباملراقبة الداخلية 

DELIBERATE BEHAVIOR BECOMES ROUTINE (�)
the doughnut (1)

obsessive-compulsive (2)
reinforcement contingencies (3)
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لتصرفاتنا وإضافة ثقل إيجابي أو س������لبي إليها، فإن الدماغ 
يرس������خ س������لوكات بعينها، محوال التصرفات م������ن تصرفات 
مقصودة متعمدة إلى تصرفات اعتيادية، حتى عندما نعلم أن 

علينا أال نقامر أو نفرط في األكل.
لقد تساءلنا مع غيرنا عّما يجري في شبكة أساك الدماغ 
إلحداث هذا التحول، وعما إذا كان بإمكاننا إيقافه. وبدأ فريقنا 
ف������ي مختبر <گريبيل> في املعه������د (.M.I.T)(1) بإجراء جتارب لفك 
شفرة املس������ارات املعنية في الدماغ، وكيف ميكن لنشاطها أن 

يتغير مع تشكل العادات.
وفي بداية األمر، كنا في حاجة إلى اختبار جتريبي لتحديد 
ما إذا كان س������لوك ما ع��ادة. وك��ان ع��الم النف��س الب��ريط��اني 
<A. ديكنسون> قد صمم اختبارا في الثمانينات ال يزال مستخدما 

على نطاق واسع، حيث قام مع رفاقه بتعليم اجلرذان في صندوق 
للتجارب الضغط على ذراع للحصول على طعام كمكافأة.

وعندما تعلمت احليوانات ه������ذه املهمة جيدا، وأعيدت إلى 
أقفاصها، »َخفنَّض« القائم������ون على التجربة من قيمة املكافأة، 
سواء بترك اجلرذان تأكل املكافأة إلى درجة التخمة أو مبنحها 
مخدرا يؤدي إلى غثيان خفي������ف بعد أكل املكافأة. وبعد ذلك، 
قاموا بإعادة اجلرذان إلى صندوق التجارب، ومنحوها اخليار 
ب������ني الضغط على الذراع أم ال. فإذا ضغط جرذ على الذراع، 
حتى وإن أصبحت املكافأة عندئذ غير سارة، فإن <ديكنسون> 
كان يعتبر الس������لوك عادة. ولكن، ل������و كان اجلرذ »يقظا« –إذا 
جاز لن������ا أن نتحدث عن يقظة لدى جرذ - فإنه ال يضغط على 
الذراع كما لو كان يدرك أن املكافأة أصبحت اآلن غير سارة، 
فا تتش������كل عادة. وقد أتاح االختبار للعلماء طريقة لرصد ما 

إذا كان قد حدث حتول من سلوك هادف إلى سلوك معتاد.

انطباع عادة على الدماغ(�)
باس������تخدام تنويعات من هذا االختبار األساسي وجد الباحثون، 
مبن فيهم <B. بال������ني> ]من جامعة Sydney[ و <S. كلكروس> ]من 
جامع������ة New South Wales[، دالئ������ل على أن دارات الدماغ تأخذ 
زمام املبادرة عندما تتحول األعمال املقصودة املتعمدة إلى عادة. 
وتشير اليوم أدلة جديدة من التجارب على اجلرذان وعلى البشر 

والق������ردة أيضا، إل������ى وج������ود دارات متعددة تربط بني القشـــرة 
اجلديـــدة neocortex، الت������ي ينظر إليها عل������ى أنها مفخرة دماغ 
ط striatum، في مركز العقد القاعدية  الثدييات فينا، وبني املخطَّ
basal ganglia، وه������و م������ا يقع في قلب املركز م������ن دماغنا. ]انظر 

اإلط������ار في الصفح������ة 38[. وتصبح هذه ال������دارات منخرطة إلى 
درجة تعلو أو تنخفض عندما نتصرف إما عن قصد أو بالعادة.

وقد قمنا بتعليم جرذان وفئران تنفيذ سلوكات بسيطة. ففي 
إحدى املهام تعلمت الركض على طول متاهة على شكل T عندما 
تس������مع نقرة. ويتوقف األمر على إيحاء ينطوي على »إيعاز« 
instruction” cue“ صوت������ي ينطلق عندم������ا تركض، حيث تلتفت 

يس������ارا أو ميينا إلى أعلى الش������كل T وتركض في ذلك االجتاه 
وحتصل على نوع آخر من املكافأة. وكان هدفنا أن نفهم كيف 
مييز الدماغ بني مزايا ومس������اوئ اتخاذ س������لوك بطريقة ما، ثم 
اخلتم على سلسلة من الس������لوك بوصفها »حافظة«، أي عادة. 
فم������ن املؤكد أن جرذاننا كونت عادات لها! وحتى عندما تصبح 
مكافأة ما غير س������ارة، فإن اجل������رذان قد تركض نحوها عندما 

ينطلق صوت اإليعاز.
وملعرفة الكيفية التي يق������وم بها الدماغ باخلتم نهائيا على 
سلوك ما على أنه ميثل عادة، بدأ مختبر املعهد .M.I.T بتسجيل 
النش������اط الكهربائي ملجموع������ات صغيرة م������ن النورونات(2) 
(عصبونـــات) neurons ف������ي منطق������ة املخط������ط. وق������د أثار ما 
وجده فريقنا دهش������تنا. فعندما كانت اجل������رذان تتعلم املتاهة 
أوال، كان������ت النورونات في اجلزء من املخطط الذي يتحكم في 
احلركة نش������طًة طيلة الوقت الذي كانت تركض فيه اجلرذان. 
ولكن عندما أخذ س������لوكها يصبح أكثر اعتيادا، بدأ نش������اط 
النورون������ات يتكدس في بداية الركض وآخره، ويس������كن طيلة 
ما بني ذلك من الوقت. فقد كان األمر كما لو أن كل الس������لوك 
أصبح ُمغلنَّفا، مع قيام خايا املخطط بتسجيل بداية كل عملية 
ركض ونهايتها. ]انظر اإلطار في الصفحة املقابلة[. فقد كان 
ه������ذا منطا غير مألوف، والذي بدا أنه رمبا كان يحدث هو أن 
خايا املخطط كانت طيعة، بحيث ميكن أن تساعد على تغليف 
احلركات وضمها معا، بينما تترك »خايا خبيرة« قليلة العدد 

نسبيا للتعامل مع تفاصيل السلوك.
وقد ذكرنا هذا النس������ق بالطريقة التي يرس������خ بها الدماغ 
الذكريات. نحن نعلم جميعا مدى الفائدة من تذكر سلس������لة من 
األرقام كوحدات أوسع عوض تذكرها رقما رقما، مثل التفكير 
في رقم هاتف عل������ى أنه 1212-555 بدال من 2-1-2-1-5-5-5. لقد 

IMPRINTING A HABIT ON THE BRAIN (�)
the Massachusetts Institute of Technology (1)

(2) أو: خايا عصبية دماغية

Ann M. Graybiel
<گريبيل> أستاذة في املعهد .M.I.T وباحثة في معهد ماگوڤرن لبحوث 

.M.I.T. الدماغ التابع للمعهد

Kyle S. Smith
<سميث> أستاذ مساعد في علوم النفس والدماغ في كلية دارمتاوث.

املؤلفان
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وضع عالم النف������س األمريكي الراحل 
<A .G. ميل������ر> مصطلح »التقطيع إلى 

كتل«(1) لإلشارة إلى عملية عزل األشياء 
في وحدة ذاكرة. وبدا نشاط النورونات 
الذي الحظناه في بداية اجلري ونهايته 
أم������را مماثا. ويبدو األم������ر كما لو أن 
املخطط يس������م حدودا لكتل السلوك - 
العادات - التي ق������ررت عملية التقييم 
الداخلية أن������ه ينبغ������ي تخزينها. وإذا 
كان األمر صحيحا، فإن هذه املناورة 
س������تعني أن املخطط يساعدنا أساسا 
على اجلمع بني سلسلة من التصرفات 
في وح������دة واح������دة. أنت ت������رى طبق 
احللوى، ومتد ي������دك إليه آليا، وتتناول 

قطعة وتأكلها »دون تفكير«.
وقد حدد الباحث������ون أيضا »دارة 
التفكير التدبري«(2) التي تشرك جزءا 
آخر من املخطط، وتكون نشطة عندما 
ال يج������ري القيام باالختيارات بصورة 
آلية، بل تتطلب بدال من ذلك بعضا من 

التفكير التخاذ القرار.
ولفه������م التف��اع��ل بني دارتّي التدبر 
والع������ادة هاتني، س������جلت <Th. ثورن> 

]من فريقنا[ وجود إش������ارات في كلتا الدارتني في الوقت نفسه. 
فكلما تعلمت احليوانات مهمة يصبح النشاط في القسم اخلاص 
بالتفكي������ر التدبري من منطقة املخطط قويا في منتصف الركض، 
ال س������يما عندما يكون على اجلرذان أن تقرر أي طريق يجب أن 
ت������دور معه في نهاية املتاهة T على أس������اس نغمة اإليعاز. وكان 
هذا النس������ق معاكسا متاما تقريبا لنسق التقطيع إلى كتل الذي 
أشرنا إليه في املخطط اخلاص بالعادة. ومع ذلك، فقد انخفض 
النشاط مع التحول التام للس������لوك إلى عادة. ويعني وجود هذا 
النسق أنه بينما نتعلم سلوكات، على األقل مثلما تفعل اجلرذان، 
فإن الدارات املرتبطة بالعادة تكتس������ب قوة، ولكن هناك تغيرات 

حتدث أيضا في الدارات املعنية.
وألن املخطط يعمل مع اجلزء املرتبط بالعادة في القش������رة 
اجلديدة في مقدمة الدماغ املعروفة باس������م القشـــرة احلوفية 
الســـفلى(3)، فإننا قمنا بتسجيل نشاط يحدث عند ذلك في تلك 
املنطق������ة. وكان ه������ذا مفاجأة أيضا. ومع أنن������ا كنا نرى عملية 
تراكم النش������اط عند بدايته وعند نهايت������ه في املخطط اخلاص 
بالعادة، فإننا لم نشاهد في فترة التعلم األولى إال القليل جدا 

من التغيير في القشرة احلوفية السفلى. ولم يجِر تغير نشاط 
القشرة احلوفية إال بعد أن تدربت احليوانات لفترة طويلة حتى 
ترسخت لديها العادة. والافت للنظر هو أنه عندما حدث ذلك 
تطور هناك نس������ق التقطيع إلى كتل أيضا. وكان األمر كما لو 
أن القشرة احلوفية السفلى هي العنصر احلكيم الهادئ الذي 
ينتظ������ر حتى يتخذ نظام التقييم ف������ي املخطط قرارا نهائيا بأن 
السلوك املعني كان قيما قبل أن ُيعهد به إلى الدماغ األوسع.

أوقف ذلك!(��)
لقد قررنا اختبار ما إذا كانت القشرة احلوفية السفلى تتحكم 
بصورة مباش������رة في إمكان التعبير عن عادة باستخدام تقنية 
جديدة تسمى بصريات وراثية(4). وبفضل هذه التقنية متكنا 
من وضع جزيئات حساس������ة للضوء ف������ي منطقة صغيرة جدا 

Acting without Thinking (�)
STOP THAT! (��)

the term “chunking” (1)
“deliberation circuit” (2)

the infralimbic cortex (3)
optogenetics (4)

التـجربـة
التصرف دون تفكير(�)

أثبتت التجارب على اجلرذان أن الدماغ يعامل العادة بوصفها وحدة ســـلوك فردية. 
وقـــد تعلمـــت اجلـــرذان الركض عبـــر متاهة بشـــكل T وأن تدور يســـارا أو ميينا نحو 
مكافـــأة، اســـتنادا إلى صـــوت ُيصِدر إيعازا. وأثنـــاء عمليات الركض األولى (الشـــكل 
T األول امللـــون)، كان النشـــاط فـــي منطقـــة املخطط striatum من الدمـــاغ مرتفعا (أصفر 
وأحمر) أغلب الوقت. ومع تكّون عادة (الشكل T الثاني) َخُفت النشاط (أخضر وأزرق) 
باستثناء عندما يكون على اجلرذ أن يقرر الدوران أو الشرب. وحاملا تستقر عادة ما 
(الشكل T الثالث)، فإن النشاط يكون مرتفعا فقط في البداية والنهاية، وهو ما يشير 

إلى وحدة واحدة من السلوك.

ماء بالسكر
حليب بالشكوالته

صوت اإليعاز

إيحاءة
البداية

منخفض مرتفع
نشاط النورونات في املخطط

التعلم
االستكشاف

تكون العادة

انطباع العادة
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بالدماغ، ثم بتس������ليط الضوء على تلك املنطقة متكنا من إيقاف 
عمل النورونات أو إثارتها فيها. وجربنا إيقاف عمل القش������رة 
احلوفية السفلى في اجلرذان التي اكتسبت متاما عادة املتاهة 
وتكون لديها نس������ق التقطي������ع إلى كتل. وعندم������ا أوقفنا عمل 
القش������رة اجلديدة لثوان معدودات فق������ط، بينما كانت اجلرذان 

تركض، وضعنا حدا للعادة كليا.
وظهر أنه ميكن إيقاف العادة بس������رعة، وأحيانا فورا، وأن 
يس������تمر اإليقاف حتى بعد إطفاء الضوء. ومع ذلك لم تتوقف 
اجلرذان عن الركض في املتاهة. والش������يء الذي زال فقط هو 
الركض املعتاد إل������ى املكافأة التي مت تخفيض قيمتها. وبقيت 
احليوانات ترك������ض فقط للوصول إلى املكاف������أة اجليدة على 
اجلانب اآلخر من املتاهة. وفي الواقع، بتكرارنا االختبار، فإن 
اجل������رذان طورت عادة جديدة: الركض نحو اجلهة التي توجد 
فيها املكافاة اجليدة من املتاهة مهما يكن اإليحاء الذي يعطى 

إلى هذه املتاهة.

وعندما قمنا، بع������د ذلك، بكبح عمل القطعة الصغيرة جدا 
نفسها في القشرة احلوفية الس������فلى أوقفنا العادة اجلديدة، 
وظهرت الع������ادة القدمية على التو. وهذه الع������ودة إلى العادة 
القدمية حدثت في ثوان معدودات وبقيت بعدد عمليات الركض 
التي اختبرناها دون احلاجة إلى إيقاف عمل القشرة احلوفية 

السفلى مرة أخرى.
وكثير من الناس يعرف الشعور بالعمل املضني الذي قاموا 
ب������ه للتخلي عن عادة، لتعود من جديد كاملة بعد فترة مجهدة أو 
انتكاسة. وعندما درس العام الروسي <I. پاڤلوف> هذه الظاهرة 
على الكاب قبل س������نوات طويلة، َخُلَص إل������ى أن احليوانات ال 
تنسى أبدا السلوكات الشرطية العميقة مثل العادات. وأكثر ما 
ميكنها القيام به هو كبتها. ونحن جند العناد نفس������ه من جانب 
العادات لدى جرذاننا. لكن، وبش������كل ملحوظ، ميكننا تش������غيل 

How Habits Form (�)

نشاط الدماغ
كيف ُتَشكل العادات(�)

ُتســـتخدم ثالث خطوات لتعلم عادات ما وتثبيتها: نستكشـــف 
ســـلوكا جديـــدا، وتكون عـــادة، ثم جنعلها تنطبـــع على الدماغ 
حـــوا كل التفاصيل،  (األرقـــام امللونـــة). ومـــع أن العلماء لم ينقِّ
إال أن منطقـــة املخطط (في الوســـط) تســـبق كل خطوة. 
ومع ذلك يبـــدو أننا نقوم بالعادات »دون 
اجلوفيـــة  القشـــرة  أن  إال  تفكيـــر«، 
الســـفلى (أســـفل إلـــى اليمـــني) 
التزال تتحكم فيما تقوم به.

العادة تتكون: 
عندما نكرر سلوكا، 

فإن حلقة لردة 
الفعل بني القشرة 
احلسية احلركية 

واملخطط تكون 
معنية بشكل كبير، 

وهو ما يساعدنا 
على رسم العادات 

في وحدة واحدة من 
السلوك، أو في كتلة 

من نشاط الدماغ. 
ويقع جزء من هذه 

الكتلة في منطقة 
املخطط وتعتمد على 

مساهمة الدوبامني 
من الدماغ األوسط.

استكشاف سلوك جديد: تقوم 
قشرة الفص اجلبهي بالتواصل مع 

منطقة املخطط، ويتواصل املخطط مع 
الدماغ املتوسط، حيث يساعد الدوبامني 

على التعلم ويحدد قيمة لألهداف. 
وهذه الدارات (اخلطوط الصلبة 

املتقطعة) تشكل حلقات لردة الفعل، 
وهو ما يساعدنا على إدراك 

ما الذي يعمل وما الذي ال 
يعمل في السلوك.

انطباع العادة واملصادفة عليها: ما أن يتم تخزين 
العادة ككتلة من األفعال حتى يبدو أن القشرة اجلوفية 

تساعد املخطط على جعل العادة تنطبع أكثر بوصفها نشاطا 
دماغيا شبه دائم. ومبساعدة الدوبامني يبدو أن القشرة 

اجلوفية أيضا تتحكم عندما يتعلق األمر بالسماح لنا باتخاذ 
عادة؛ وغلق هذه املنطقة ميكن أن يلغي عادات متأصلة جدا.

القشرة احلركية احلسية

قشرة الفص اجلبهي

القشرة اجلوفية السفلى

املخطط

املهاد

الدماغ 
األوسط 
(مصدر 
للدوبامني)

الكرة التاجية
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الع������ادات وإيقافها بالتعامل مع جزء صغير جدا من القش������رة 
اجلديدة أثناء الس������لوك الفعلي. لكننا ال ندري املدى الذي ميكن 
أن يبلغه هذا التحكم. فعلى س������بيل املثال، ل������و علنَّمنا اجلرذان 
ثاث عادات مختلفة على التتاب������ع ثم أوقفنا الثالثة: فهل تظهر 

العادة الثانية؟ وإذا أوقفنا الثانية، فهل تظهر األولى؟
ثمة سؤال رئيس������ي هو ما إذا كان بإمكاننا منع عادة من 
التش������كل في املقام األول. فقد قمنا بتدريب جرذان مبا يكفي 
جلعله������ا تبلغ النهاي������ة الصحيحة للمتاه������ة T، ولكن ليس مبا 
يكفي ليس������تقر الس������لوك كعادة. وبعد ذلك واصلنا التدريب، 
ولكن خال كل ركض اس������تخدمنا تقني������ة البصريات الوراثية 
لكبح القشرة احلوفية عن العمل. وواصلت اجلرذان الركض 
جيدا في املتاهة، ولكنها لم تكتس������ب عادة قط، على الرغم من 
األيام العديدة من التدري������ب املكثف الذي عادة ما كان يجعل 
العادة دائمة. وقد تكونت العادة بش������كل طبيعي لدى مجموعة 
اجلرذان الضابطة التي خضعت للتدريب نفسه دون االنقطاع 

الناجم عن إعمال تأثير تقنية البصريات الوراثية.

التخلي عن العادات السيئة(�)
تتيح التجارب التي أجريناها بعض الدروس املثيرة للفضول. 
أوال، لي������س من املدهش أن تس������تعصي أي عادة على التخلي 
عنها، فهي تترس������خ وتوسم لتبدو كتا منطية لنشاط حيادي، 

وهي عملية تشمل عمل دارات دماغية متعددة.
وما يثير الدهشة هو أنه حتى وإن بدت العادات آلية تقريبا، 
فإنها في الواقع تقع حتت التحكم املس������تمر جلانب واحد على 
األقل من القش������رة اجلديدة، وهذه املنطقة يجب أن تكون عاملة 
وعلى ارتباط مباش������ر حتى يتم إعمال العادة. واألمر هو كما لو 
أن العادات كامنة هناك، وجاهزة للظهور إذا ما وجدت القشرة 
اجلدي������دة أن الظروف مواتية لذلك. ويحدث هذا حتى وإن كنا ال 
نعي رصد س������لوكاتنا االعتيادية - فهذا هو، على كل حال، ما 
يش������كل قدرا كبيرا من قيمتها بالنسبة إلينا - لذلك فإن الواقع 
هو أن لدينا دارات تقوم بتتبعها بصورة فعالة حلظة بلحظة. وقد 
نصل إلى طبق احللوى دون »تفكير«، ولكن هناك نظاما للمراقبة 

يعمل في الدماغ شبيها بنظام التحكم املوجود في الطائرة.
إذن، ما مدى ُقربنا من حتقيق مساعدة الناس في العيادة 
الطبية النفس������ية؟ فمن املرجح أن األمر سيستغرق وقتا طويا 
حتى يتمكن أحد ما من إدارة زر للتخلص من عاداتنا املزعجة. 
والطرق التجريبية التي نستخدمها نحن وآخرون ال ميكن نقلها 
إلى حد اآلن إلى البش������ر مباشرة. ولكن العلوم العصبية آخذة 
في التغير بس������رعة البرق، والذين يعملون منا في هذا املجال 
يقتربون من شيء مهم حقا: أال وهو حتديد األسس التي تعمل 

بها العادات. فإذا متكنا من أن نفهم متاما كيف تبنى العادات 
وكيف ته������دم، فإنه ميكننا أن نفهم بصورة أفضل س������لوكاتنا 

الذاتية الغريبة، وكيف ميكن لنا أن نوجهها أو نسددها.
وميكن أيضا أن تكون معرفتنا اآلخذة في االتساع قادرة 
حتى على مساعدة األش������خاص الذين هم في أقصى حاالت 
التط������رف في عاداتهم، وذلك بإتاح������ة أفكار عن كيفية معاجلة 
 ،Tourette اضطراب الوس������واس القه������ري ومتازمة توريـــت

واخلوف أو اضطراب اإلجهاد في مرحلة ما بعد الصدمة.
وميكن للعاج بالدواء، أو لعاجات أخرى آخذة في الظهور، 
أن تساعد على التخلص من مثل هذه العادات الضارة. ولكننا 
م بها الدروس،  مندهش������ون أيضا من الكيفية التي ميكن أن ُتدعِّ
الت������ي تعلمناها من هذا البحث املتعلق بالدماغ اس������تراتيجيات 
املعاجلة الس������لوكية، وه������و ما ُينصح به عادة ملس������اعدتنا على 
اتخاذ عادات سليمة والتخلص من العادات غير السليمة. فإذا 
ما أردت التعود على الركض صباحا، فقد يتعني عليك إذن أن 
تخرج حذاء الركض في الليلة السابقة حتى ال تنساه في اليوم 
التالي عندما تس������تيقظ. فهذا اإليحاء البصري يحاكي اإليحاء 
الصوتي الذي اس������تعملناه لتدريب اجلرذان، وس������يكون األمر 
فع������اال بوجه خاص لو قدمت مكافأة إلى نفس������ك بعد الركض. 
قم بهذا األمر عدة صباحات، فقد يطور دماغك نس������ق التقطيع 
إل������ى كتل الذي تريد. أما إذا ما أردت التخلي عن طبق احللوى 
فيمكنك إبعاده من غرفة اجللوس أو املكتب، أي إلغاء اإليحاء.

وقد ال يكون تغيير العادات سها أبدا. وكما قال <M. توين>، 
ف������إن »العادة هي الع������ادة، وال ميك������ن ألي كان أن يلقيها من 
النافذة، بل يت������م التخلي عنها خطوة خطوة«. غير أن جتاربنا 
تقودنا إلى رأي متفائل مفاده أنه مبزيد من التعلم عن الكيفية 
التي َتبني بها أدمغُتن������ا العاداِت وحتتفظ بها، فإننا نأمل بأن 
ندرك كيف ميكن للمرء إقناع نفسه بالتخلي عن العادات غير 

املرغوب فيها واتخاذ العادات املرغوب فيها.                 <
BREAKING BAD HABITS (�)

Scientific American, June 2014
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منذ القرن التاسع 
األقل  عل������ى  عش������ر 

تك������رر اللج������وء إل������ى 
وسيلًة  <پونزي>  مخطط 

لاحتيال في الدول الغنية 
والفقي������رة، وأدى إل������ى ثراء 

القلة ممن مارس������وه، فأصبحوا 
من أصحاب املايني، بينما من جانب 

آخر دم������ر حياة املايني. لك������ن معظم الناس 
ميتلك������ون فك������رة مبهمة عن مخطط������ات <پونزي>؛ مما يفس������ر 
اس������تمرار الكثيرين بالوقوع ضحية جلاذبيته������ا الغريبة التي 
تداني ضربا من ضروب السحر. وبالطبع، فقد اتسمت عمليات 
االحتيال التي نفذت باس������تخدام مخططات <پونزي> بقدر كبير 
من االهتمام بسبب األزمة االقتصادية العاملية األخيرة، وعناوين 
الصح������ف إبان فضيحة <B. مادوف>؛ الت������ي مثلت أكبر عملية 

احتيال استخدم فيها مخطط <پونزي>، في أوج األزمة.
وال ب������د أن كل من تتبع انهيار <مادوف> يعتقد أن مخططات 
<پون������زي> ال تعدو كونها مجرد عملي������ات احتيال متعمدة. فبدال 

من استخدام أموال املس������تثمرين لتمويل مشاريع منتجة، يقدم 
احملتاُل البعَض مما أودعه مس������تثمرون جدد فوائد ملن سبقهم 

من املستثمرين. لكن 
بدؤوا  االقتصادي������ني 
يدرك������ون اآلن أن هذا 
النمط من السلوك ميكن 
أن يح������دث أيضا بش������كل 
عفوي وبص������ورة غير واعية. 
وهذا بكل بساطة من خال تغذية 
توقع������ات املس������تثمرين بعضه������ا على 
بعض؛ مما ي������ؤدي إلى فورة م������ن التكهنات، 

وفقاعة اقتصادية مضخمة ال بد أن تنهار في نهاية املطاف. 
ولق������د أضح������ى الباحث������ون ف������ي ش������ؤون األس������واق املالية 
واالقتصاديون السلوكيون(1) اآلن يدركون أن موجات االنكماش 
والنم������و التي متر بها األس������واق املالية العاملية تضمر س������لوكا 
مش������ابها ملخطط <پونزي>، وأن هذا السلوك رمبا صار متأصا 
ف������ي تعامات هذه األس������واق، كما هي ح������ال الظواهر الطبيعية 
كخس������وف القمر واملد واجلزر في احمليط������ات دون احلاجة إلى 

أوغاد مثل <مادوف>.
وف������ي الواقع، ميك������ن ملخطط������ات <پونزي> ارت������داء أقنعة 
(�)  THE PONZI ECONOMY؛ أو: ”االقتصاد الپونزي“ وينسب هذا االقتصاد إلى اإليطالي 

<كارلو پونزي >الذي اشتهر بعمليات احتياٍل مالي في عدة باد في العالم.
Dickens (2)                                                                           behavioral economists (1)

املجلد 30 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2014

باختصار
االقتصادات املعاصرة مما كان يعتقد س������ابقا - وأن واضعي نظم 
املعامات املالية ال ميتلكون من الوسائل ما يتيح لهم التحكم فيها.
ولفورات االزدهار والكســـاد في الفقاعات املالية خصائص 
متاثل ما متتلكه مخططات <پونزي> من سمات. ومن جهة أخرى، 
فإن ممارسات جتارية اعتيادية - كمنح املوظفني خيار شراء أسهم 
الشركات التي يعملون فيها - قد تستخدم إلخفاء مخططات هرمية 

كتلك التي تستخدم في مخططات <پونزي>.

من املرجح أن فنون االحتيال - من الصنف الذي يقوم فيه 
احملتال بس������لب مال زيد كي يعطيه إلى عمرو - كانت من مقومات 
النشاط االقتصادي الراسخة على األقل منذ حقبة <ديكنز>(2) في 

القرن التاسع عشر. 
والنظرة اجلديدة إلى مخططات االحتيال، التي تدعى أحيانا 
»مخططات <پونزي>،« نس������بة إلى أول من استخدمها في الواليات 
املتحدة، وكان يدعى <C. پونزي>، توضح أنها أوسع انتشارا ضمن 
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مختلفة؛ مما يعرقل الكش������ف عنها 
وعزله������ا ومن ثم اتخ������اذ إجراءات 
تنظيمي������ة أو قانوني������ة واضحة ضد 
منفذيها. وف������ي األبحاث التي قمت 
بها تركز اهتمامي على السبل التي 
يصع������ب تبينها أو الكش������ف عنها 
والتي تستخدم من قبل املؤسسات 
التجارية لتعومي عملياتها على الرغم 
مما قد تعانيه من مش������كات، وذلك 
رمبا لفترات وجيزة على األقل، وهي 
في واقع احلال »مخططات <پونزي> 
مموهة« ال تخال������ف القوانني، لكنها 
قد تخلف آثارا اقتصادية مدمرة. 

وإن تزاي������د االهتمام مبخططات 
<پون������زي>، ال يعود فقط إلى العناوين التي حتفل به الصحف 

الشعبية عنها، بل ألن أبحاثا حديثة العهد بينت إمكانية تفسير 
بع������ض جوانبها، اس������تنادا إلى حتاليل علمية تكش������ف البنى 
الرياضياتية التي تس������تند إليها، من جهة، ومن خال دراسة 
نفس������ية احملتال والس������بل التي يس������تخدمها لغواية ضحاياه 
مس������تفيدا من الس������ذاجة الفطرية التي يتصف الكثيرون بها. 
وله������ذه األبحاث أهمية كبيرة ألنها تبعث األمل بالكش������ف عن 
العمليات واملنتجات املالية اخلبيثة في وقت مبكر، قبل أن يوقع 
إغراؤها األلوف من البشر ويجلب لهم اخلراب املالي إضافة 

إلى محن نفسية مدمرة.

حيلة >پونزي< األساسية(�)
إن مخططات <پونزي> هي في الواقع أقدم من <C. )»تشارلز«( 
پون������زي>(1) الذي ولد عام 1882 وتوفي ف������ي عام 1949. وعلى 
الرغم من أن <پونزي> كان رائدا لهذا النمط من االحتيال في 
نيو إنگلند(2) عام 1920، إال أن مخططات مش������ابهة رمبا كانت 
شائعة قبل ذلك التاريخ، كما يتضح من الشخصيات اخليالية 
املنعدم������ة الضمير التي اس������توحاها <Ch. ديكنز> من عمليات 
االحتيال االس������تثماري في لن������دن إبان احلقبـــة الڤيكتورية 
Victorian-era - واحلقيق������ة أن الترتيب������ات التي تضمر اآللية 

»اس������رق مال زيد لتس������دد دين عمرو« رمبا تزامنت مع نشوء 
املستوطنات البشرية الكبيرة.

وكم������ا أظهر <مادوف> بصورة جي������دة للغاية، فإن مخطط 
<پونزي> يعد وسيلة لإلثراء السريع. وميكنه إن حتلى بلمسة 

م������ن التس������ويق الس������احر، أن يزدهر - وهذا حتى تنكش������ف 
اخلديعة. وفي مخطط <پونزي> الكاس������يكي، قد َيعِد احملتال 

بتحقي������ق عائد اس������تثنائي يبلغ 10 
في املئة ش������هريا إلقناع شخص ما 
باس������تثمار مئة دوالر. وعندما يودع 
ش������خصان في الش������هر التالي مئة 
دوالر ل������كل منهم������ا، يعيد صاحب 
املخطط للمستثمر األول 10 دوالرات 
ويحتفظ ب������� 190. وعلى هذا النحو، 
ينمو االستثمار بصورة هرمية. فإذا 
جمع صاحب املخطط مئة دوالر في 
الشهر األول، ومن ثم ضاعف عدد 
املس������تثمرين كل شهر يليه؛ فسيبلغ 
ما يجنيه في الشهر العاشر 090 46 
دوالرا. وهك������ذا يتس������نى مل������ن يدير 
مخطط������ات <پون������زي> ناجحة جمع 
ثروات طائلة. لكن املش������كلة تكمن في غياب أس������لوب منطقي 
للتوقف - إذ يؤدي تراجع س������يل االس������تثمارات اجلديدة إلى 

انهيار املخطط برمته.
وم������ع ذلك، فإن ما يجعل مخطط <پونزي> جذابا إلى أبعد 
احلدود هو ع������دم وضوح النقطة التي ينهار عندها. فلو أمكن 
حتديد نقطة انهيار املخطط، ملا كانت آثاره مؤذية إلى احلدود 
الت������ي قد خبرناها ف������ي الواقع. حيث إن أح������دا لن يرغب في 
االس������تثمار قبل شهر من حدوث االنهيار، واستنادا إلى ذلك، 
فلن يرغب أحد في اس������تثمار ماله قبل ش������هرين من االنهيار، 
وهكذا دواليك؛ وفقا ملنطق دؤوب يدعى االســـتقراء العكســـي 
backward induction، بحي������ث يصير انط������اق عملية االحتيال 

غير ممكن أساسا.
إن غي������اب نقطة انهيار محددة يظهر معضلة نفس������ية مهمة. 
ففي نهاية املطاف قد يعتبر مخطط <پونزي> ضربا من احلماقة 
اجلماعية. لكن بالنسبة إلى كل فرد من املستثمرين، فإن اإلسهام 
في مخطط <پون������زي> ال يخالف في جوهره املنطق، إذ ال بد أن 

يستغرق انهيار منظومة االحتيال الهشة بعضا من الوقت.

مخططات >پونزي< الطبيعية(��)
متثل الفقاعات املالية وافدا جديدا نسبيا إلى طيف عديد األلوان 
من مخططات <پون������زي>. واالعتراف به������ا كنمط من مخططات 
<پونزي> يعود إلى أن الدوافع النفس������ية لدى املستثمر واحدة، 

سواء ذهبت االستثمارات إلى سمسار عقارات أو وكيل للبورصة 

The Basic Con (�) 
Natural Ponzis  (��)

Carlo (“Charles”) Ponzi (1)
New England (2)
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أو محتال يجيد فنون اخلداع. فما يضمن استمرار االستثمار، 
في جميع األحوال، هو االرتفاع املطرد في األس������عار - أو على 
نحو أدق، التوقع بأن تتجه األس������عار إلى األعلى. وهذا ما دفع 
حائز جائ������زة نوبل في االقتص������اد <J .R. ش������يللر> ]من جامعة 
يي������ل Yale[ إلى تس������مية الفقاعات املالي������ة »مخططات <پونزي> 
الطبيعية« - إذ إنها فقاعات ال تنش������أ نتيجة ملناورات مفتعلة بل 
اس������تجابة لقوى الس������وق الطبيعية، حيث حتفز توقعات كل من 

املستثمرين سواه على املساهمة في االستثمار.
لقد رأينا هذا يحدث على مر العصور في سوق اإلسكان، 
وفي أس������واق الذهب، حيث يرغب الشاري في ابتياع السلعة 
ملج������رد أن اآلخري������ن يقوم������ون بذلك؛ مما يؤدي إل������ى ارتفاع 
أسعارها. ولقد انهارت أسعار الذهب مؤخرا – نتيجة »لسلوك 
القطيع« الذي أدى إلى نش������وء مخطط <پون������زي> طبيعي. إذ 
كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بشكل حاد في الفترة بني عام 
2009 إلى عام 2011 العتقاد املستثمرين بأن ضخ السيولة من 

قبل البنوك املركزية ملواجهة األزمة املالية سيؤدي إلى ارتفاع 
مستمر بأسعاره. وهذا االعتقاد دفع البعض إلى استبدال ما 
لديه������م من النقد بالذهب؛ مم������ا أدى إلى انخفاض قيمة النقد 
ومن ثم إلى س������يل من األصول املالية الرامية إلى االس������تفادة 
من االنتعاش املتوقع في السوق. وهكذا ارتفع سعر أونصة(1) 
الذه������ب م������ن نح������و 900 دوالر إل������ى 1800 دوالر خال هذين 
العامني. وفي الش������هر 2013/4 حصل تصحيح طفيف، أحدث 
حالة م������ن الذعر أدت إلى بيع مكث������ف للمعدن الثمني وانتهت 
بانهيار كبير في أس������عاره. فخال يومني فقط انهارت أسعار 
الذهب إلى مس������تويات أدنى مما كانت عليه قبل ثاثني عاما؛ 

مما حينَّر املضاربني واحملللني سوية. 
وكم������ا ميكن ملخططات <پونزي> أن تنش������أ بصورة طبيعية 
دون تنس������يق، فمن املمكن أيضا للفقاعات، واالنهيارات التي 
تليه������ا والتي تبدو طبيعية، أن تصمم إلحراز مكاس������ب طائلة. 
وهو ما يش������هد به أشهر حدث في تاريخ قطاع األموال، جرى 
مطلع القرن الثامن عشر عندما بدأت شركة املسيسيبي(2) التي 
كان ميتلكها رج������ل يدعى <J. لو> في فرنس������ا بتقدمي عائدات 
مضخمة كأرباح من مش������اريع كانت هذه الشركة تنجزها في 
مستعمرة لويزيانا الفرنسية. فقد اجتذبت عملية االحتيال هذه 
مساهمات منقطعة النظير من املستثمرين إلى أن حدث تهافت 

على س������حب الودائع من بنك تابع للشركة أدى في 
نهاية املطاف إلى انهيار اخلديعة احملكمة برمتها.

عمليات االحتيال اخلفية(�)
إن حت������ري بعض التعام������ات املالية التي ال تش������به مخططات 
<پونزي> ظاهريا قد يكش������ف أنها في واق������ع احلال مخططات 

هرمية مموهة. وغالبا ما تنشأ هذه املخططات، التي تلتزم متاما 
بالقوانني النافذة، بسبب تاعب الشركات بعملياتها لتبقى عائمة 
في األوقات الصعبة. وتطرح مخططات <پونزي> املموهة حتديا 
للمس������ؤولني عن تنظيم التعامات املالية؛ إذ تتداخل مع أنشطة 
قانوني������ة متاما. وإن تطبيق األنظمة بحزم فائق الس������تئصالها، 
كما يستأصل اجلراح ورما خبيثا، قد يضر باألنسجة السليمة 
احمليطة، بينما يواجه تركها دون رادع مخاطر اس������تمرار منو 
اخلايا اخلبيثة. إضافة إل������ى ذلك، من املمكن لهذه املخططات 

الهرمية املموهة أن تتخذ أشكاال متباينة.
من األمثل������ة على هذه املخططات تاعب بعض الش������ركات 
واحلكومات، من وقت إلى آخر، بقروضها - وهي ممارسة غير 
ضارة في حد ذاتها. فقد ال يرغب املقترض - سواء أكان فردا 
أو شركة أو دولة - في تسييل قسط من األصول التي ميتلكها 
من أجل سداد دين مستحق، ملا قد يترتب على ذلك من تكاليف 
مرتفع������ة. فيلجأ إلى منط من التاعب، يتمثل باس������تدانة املبلغ 
املطلوب من مقرض جديد لسداد املقرض األول. وإذا انعدمت 
بعدئذ مقدرة املقترض على سداد القرض أو لم يتحقق العائد 

املرتفع املنتظر، فقد يؤسس ذلك النهيار شامل. 
ويرى بعض خبراء االقتصاد أن أزمة الديون التي شهدتها 
البيرو في أوائل الثمانينات، عندما حصلت احلكومة على قروض 
جديدة لس������داد قروض سابقة، متثل شكا من أشكال التاعب 
بالقروض. فقد خابت توقعات احلكومة بتحسن االقتصاد، بسبب 
زلزال ضخم ضرب الب������اد، تاه تراجع في صادرات البطاطا 
والس������كر، وأزمة ديون عمت أرجاء أمريكا الاتينية، وأدت هذه 

التحوالت مجتمعة إلى تدن في الناجت احمللي اإلجمالي.
وميكن للعديد من أشكال النش������اط التجاري الشرعي أن 
تخفي مخططات تش������به ما قام <پونزي> بتنفيذه. ولننظر إلى 
املمارسات التي تتمثل مبنح خيارات شراء األسهم للموظفني، 
وهي ممارس������ات واسعة االنتشار وقانونية متاما، وميكنها أن 
تول������د أرباحا مع أنها قد تنتج س������لعا منخفضة التكلفة وذات 

قيمة متدنية. 
وكمثال معبر عن هذه املمارس������ات، ميكن لش������ركة ناشئة في 

Hidden Scams  (�)
ounce (1)

Mississippi Company (2)

Kaushik Basu
<باســــو> أحد كبار ن������واب رئيس البنك الدولي. وهو أس������تاذ االقتصاد 
في جامع������ة كورنيل. وإلى جانب عمله على مخطط������ات <پونزي>، أجرى 
<باسو> أبحاثا شملت العديد من املجاالت، منها دراسات تناولت قوانني 

واقتصاد الرشوة.

املؤلف
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تق������وم  أن  الس������يلكون(1)  وادي 
بتوظي������ف خريجني ذوي مهارات 
عالية مبرتبات منخفضة، تقل عن 
املرتبات السائدة في السوق، ومتنح 
إضافة إلى هذه املرتبات فرصة شراء 
أس������هم الشركة مما يولد لديهم األمل 
بعوائ������د كبيرة في املس������تقبل. وهكذا 
تؤمن األجور املنخفضة التي متنحها 
الش������ركة ملوظفيها األرباح حتى ولو 
باع������ت منتجاتها بأس������عار أدنى من 
أسعار منافساتها. وفى الوقت ذاته 
يحتفظ مالك الشركة بجزء من الفرق 
ب������ني املنتج������ات املنخفضة الس������عر 
واألجور املتدنية، بينما يوزع ما تبقى 

كأرباح إضافية لكبار املوظفني.
ومع من������و الش������ركة وانضمام 
أعداد أكب������ر من املوظف������ني إليها، 
ميكن مل������ن بادر بإنش������ائها حتقيق 
أرباح مرتفعة للغاية، على الرغم من 
أنها ستنهار في نهاية املطاف، كما 
هي حال جميع مخططات <پونزي>، 
تاركة املوظف������ني عاطلني عن العمل 

ولديهم أسهم ال قيمة لها.
وفيما يلي مثال مبس������ط يوضح 
كيف تتم هذه العملية، وكيف تتبنى 
تعرض  <پونزي>.  مخطط  س������مات 
شركة ناش������ئة على العاملني لديها 
أج������ورا منخفضة، تق������ل في واقع 
احلال عن القيمة الدوالرية ملا ينتجه 
املوظف، وهكذا ميكن للش������ركة أن 
جتني بعض الربح لقاء كل موظف 
يلتحق به������ا. بينما حتف������ز جاذبية 

اخليارات أو الفرص التي تعرضها الش������ركة لشراء أسهمها، 
املزيد م������ن املوظفني على العمل لديها، وه������ذا على الرغم من 
انخف������اض ما تقدمه لهم من أجور. وتعني الش������ركة الناش������ئة 
عاما واحدا في ربع الس������نة األول من عملها، ومتنحه فرصة 
ابتياع أس������هم تعادل قيمتها نص������ف أرباحها عن تلك الفترة. 
ومن ثم تضاعف حجم قوة العمل لديها بتعيني عامل إضافي - 
وتعرض علي������ه خيارات تعادل ربع أرباحه������ا عن تلك الفترة. 
وفي الفترة الثالثة تضاعف الش������ركة مج������ددا فريق العاملني 

جديدين،  ُموَظَف������ني  بتعي������ني  لديها 
وتقدم إليهما حزمة خيارات تعادل 
ث�م������ن أرباحها عن تلك الفترة، وهو 
م������ا يعنى حصول كل موظف جديد 
عل������ى خي������ارات تع������ادل 16/1 من 
األرباح. وهكذا دواليك في كل ربع 

يلي ذلك. 
تضم������ن هذه اخلط������ة تضاعف 
أرباح الش������ركة كل ربع سنة. وألن 
املوظفني يحصلون على حصة ثابتة 
من األرباح، فإن األرباح العائدة ملا 
ميتلكون من أسهم تتضاعف أيضا 
كل فترة. بينما ينجم دخل صاحب 
الشركة عن الفارق في قيمة السلع 
املنتجة من قب������ل العاملني واألجور 
املنخفض������ة الت������ي يتقاضونها ألن 
صاحب الش������ركة يحتفظ بجزء من 
هذا الف������ارق، بينما ي������وزع الباقي 
على املوظفني كعائدات على األسهم 

التي ابتاعوها.
ويجع������ل النم������و األس������ي لقيمة 
خيارات ش������راء األسهم العمَل لدى 
الشركة الناشئة مغريا مع أن هؤالء 
املهني������ني املدربني تدريب������ا عاليا لم 
يكون������وا ليجدوا العمل لديها جذابا 
نظ������را لتدني ما تقدم������ه من أجور. 
ومع ذلك، وف������ي نهاية املطاف، فإن 
مخطط <پونزي> املموه هذا سينهار 

وس������يقود الشركة إلى اإلفاس 
ألن منو الش������ركات على هذا 
النح������و يتطلب توس������عا غير 
محدود في الق������وى العاملة، 

وهو أمر مستحيل في عالم عدد سكانه محدود. 
ومن مخططات <پونزي> املموهة التي أخطأت املسار 
ذاك الذي نفذته شركة النفط البرازيلية OGX التي كان 
يديرها امللياردير الشهير الس������ابق <E. باتيستا>(3). لقد 
كان صعود الشركة OGX مذها، كما كانت نهايتها. فقد 

مثنَّلت عندما انهارت في الش������هر 2013/10، أكبر حالة من 
Silicon Valley (1)

Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi (2)
Eike Batista (3)

>C. پونزي < 
املساعد اخلاص ملأمور السجن

ولد <كارل������و پيترو جيوڤان������ي گوگايلمو تيبالدو 
پونزي>(2) في 1882/3/3 في مدينة لوگو بإيطاليا. 
وبعد أن أضاع عدة س������نوات بجامعة في روما، 
قضاه������ا كما يقض������ي البعض »إج������ازة مدفوعة 
األج������ر،« هاجر إلى الوالي������ات املتحدة، ونزل في 
بوس������طن في أواخر ع������ام 1903. وس������رعان ما 
اتضح������ت خصلتان من خصال������ه. إذ كان عدمي 
الضمير وخارق الذكاء - ظهرت اخلصلة األولى 
عندما احتجز في س������جن كن������دي لقيامه بتزوير 
توقي������ع والثانية عندما كت������ب إلى أمه احلبيبة من 
السجن، موضحا أنه اتخذ عنوانه اجلديد بسبب 
الوظيفة الرائعة التي حصل عليها وهي »مساعد 

خاص« ملأمور السجن.
وعندما عاد إلى بوسطن بعد إطاق سراحه، 
ش������رع <پونزي> في تصميم مخط������ط مالي بعد 
اآلخ������ر للتغري������ر مبن يس������هل اإليق������اع بهم من 
الطبقات الوس������طى، فمنح االحتيال املالي مكانة 
رفيعة. ولم يؤد انهي������ار أحد أكبر مخططاته إلى 
إفاس العديد من العائات وحس������ب؛ بل سبب 
أيضا انهيار س�تة بنوك في مدينة بوسطن. وبعد 
دخوله الس������جن وخروجه من������ه مرات، مت ترحيله 
إل������ى إيطاليا، وم������ن هناك هاجر إل������ى البرازيل. 
وتوف������ي في ريو دي جانيرو ف������ي 1949/1/18 في 

فقر مدقع وقد حتطم نفسيا وأدركه املرض.  
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حاالت تخلف الشركات عن الوفاء بالتزاماتها في تاريخ أمريكا 
الاتينية. فقد استخدمت الشركة OGX استراتيجية تضمنت 
اس������تقطاب املوظف������ني املوهوبني من ش������ركات أخرى مبنحهم 
خيارات سخية لشراء أسهمها. واستثمرت هذه االستراتيجية 
فت������رة من الزمن، بينما أخذت الدي������ون تتراكم كالهرم املقلوب 

رأس������ا على عقب. ومن ثم انهارت الش������ركة تارك������ة موظفيها 
ومستثمريها مفلسني.

ينج������م التحدي الذي تواجهه املس������اعي الرامية إلى تنظيم 
امل������داوالت املالية عن تبدل طبيع������ة مخططات <پونزي> املموهة 
خ������ال مراحل تنفيذها، وذلك بحيث يبدو املش������روع في نهاية 
املط������اف قانونيا بص������ورة تامة. إن توافر املن������اخ االقتصادي 
املوات������ي وقدر من احلظ قد يؤدي بالش������ركة التي تنغمس في 
تلك املمارس������ات إلى ابتكار وتوفير منتج������ات مرتفعة القيمة؛ 
مما يس������مح لها بالتالي بتعيني املزيد من املوظفني دون منحهم 
خيارات لشراء أسهمها. ومن املمكن بعدئذ أن تبطئ توسعها 
بحي������ث تتمكن تدريجي������ا من البق������اء، دون احلاجة إلى منو ال 
ينتهي وزيادة مستمرة بتوزيع األسهم على املوظفني. وهذا ما 
يجعل تدخل الهيئات املنظمة صعبا، ويقلص الرغبة في تطبيق 
إج������راءات رمب������ا أدت إلى وأد أعمال جتارية مش������روعة وإلى 
تثبيط مبادرات قد تطلقها مؤسس������ات أخرى. من جهة أخرى، 
ف������إن غياب التنظيم املناس������ب قد يؤدي إلى نش������وء مخططات 

هرمية وعمليات احتيال ميكن أن تسبب أضرارا فادحة. 

أكبر كثيرا من أن تفشل(��)
يع������ود التحدي األكبر ف������ي صياغة النظ������م املصممة ملكافحة 
املخططات الهرمية إلى وجود أنش������طة مت������زج بني التعامات 
القانونية وغير القانونية. فإذا احتال مدير مؤسس������ة تستخدم 
مثل هذه املخططات على مس������تثمر ما متظاهرا بأن أموال هذا 
املس������تثمر ستس������تثمر على نحو منتج - بينما ال بد أن تقابل 
املكاسب احلالية في واقع احلال خسائر حتمية ملن سيستثمر 
مس������تقبا - فمن املمكن عندئذ أن توجه إلى هذا املدير تهمة 
االحتي������ال اإلجرامي. لك������ن، وكما هي احل������ال في مخططات 
<پونزي> األخرى، فمن املمكن أن تدار هذه العمليات علنا وأن 

تستمر باجتذاب األموال ممن ال يعي مخاطرها.
كما ينج������م جانب م������ن املعضلة عن أن تعامات البش������ر 
تفتق������ر إلى قدر من العقانية. فاحلاجة إلى فرع ضمن العلوم 
االقتصادية التقليدي������ة يدعى »االقتصاد الســـلوكي«(4) وإلى 
فيض من التجارب املخبرية املتصلة به لَدليل ناطق على قصور 
البش������ر عن التصرف بالعقانية املتوقعة منهم في الكثير من 
األحيان. ومتاش������يا مع اإلدراك بأن تعامات البشر كثيرا ما 
تفتق������ر إلى العقانية تبرز احلاجة إلى تصميم قوانني تقي من 

Robbing Harsha to Pay Gobar (�)
Too Big to Fail  (��)

Shibram Chakraborty (1)
Harshabardhan (2)

Gobardhan (3)
behavioral economics (4)

اسرق >هارشا< لسداد >گوبار<(�)
ين إن لزم  القص������ة القصي������رة بعنوان: »رن������ام كرتف������ا« )»بالدنَّ
األمر«(، للكاتب البنغالي <Sh. ش������اكرابورتي>(1) الذي اشتهر 
في منتصف القرن العش������رين، تصف بفاعلية األس������س التي 
يس������تند إليها مخطط <پونزي>. وفي ه������ذه القصة يقول بطل 
الرواية إنه احتاج بصورة ماس������ة إلى مبلغ 500 روبية صباح 
يوم من أيام األربعاء. فتذكر صديقه الساذج من أيام املدرسة 
<هارش������اباردان>(2) واستجمع الش������جاعة لزيارته ليقنعه بأن 

يقرضه املبلغ، واعدا إياه بأن يس�دد الدين يوم السبت التالي. 
وعندما أتى يوم السبت، صار يواجه ورطة أخرى. لكنه تذكر، 
حلسن احلظ، صديق طفولته الساذج اآلخر، <گوباردهان>(3)، 
وس������رعان ما يتملقه ليحصل على قرض مببلغ 500 روبية، مع 
وع������د بأن يعي������د املبلغ يوم األربعاء التال������ي. وهكذا يعيد مبلغ 
500 روبية إلى <هارش������اباردان>. لكن علي������ه يوم األربعاء أن 

يس������دد القرض الذي حصل عليه م������ن <گوباردهان>. لذا عاد 
م������رة أخرى ليقترض من <هارش������ا> مذكرا إياه أنه رجل يفي 
بوعوده. وهكذا يقت������رض 500 روبية مرة أخرى ويقوم بإعادة 

سداد <گوبار>. وسرعان ما يصبح هذا حدثا أسبوعيا.
وهكذا جتري احلياة ببطء بالنس������بة إلى بطل الرواية 
من الس������بت إلى األربعاء ومن األربعاء إلى السبت. لكن 
كارثة تلوح أمامه عندما يرى <گوبار> و<هارشا > يتمشيان 
باجتاهه من جانبني على مفترق الطريق، يشعر الراوي 
بالدوار أول األمر لكنه يتعافى في الوقت املناسب ليقول 
لكليهما كم هو مس������رور بلق������اء صديقيه املفضلني معا. 
وبع������د حوار عادي، يخبرهم ب������أن لديه خطة، ويؤكد لهم 
أنها لن تغير في حياتهم ش������يئا ولكنها س������تنقذه حتما 
من متاعب ال داعي لها. فيقول ل�<هارش������ا>: »في كل يوم 
أربع������اء، من فضلك اعط <گوب������ار> 500 روبية،« ثم يتوجه 
بال������كام إلى <گوبار> ليقول: »وكل يوم س������بت اعط 500 
روبية ل�<هارشا >.« وتذكرا أنه ال يجب أن تتوقفا أبدا عن 
فعل ذلك.« وبينما يحاول الصديقان احلائران معرفة ما 

الذي يحدث، يودعهما بطل الرواية ويتركهما حائرين.
ترجمة إنكليزية من القصة القصيرة »رنام كرتفا« في 

إكونومسيتس ميسيليني Economist’s Miscellany، بواسطة 
كاوشك باسو Kaushik Basu )مطبعة جامعة أكسفورد، 2011(
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يحتاج منهم إلى احلماية.
وبفضل ما تراكم عبر الس������نني م������ن بيانات وحتليات، 
تس������عى قوانني كثي������رة اآلن إلى حظر مخطط������ات <پونزي> 
التي متثل عمليات احتيال مكشوفة تستهدف الغافلني. ففي 
الوالي������ات املتحدة، ك�لفت هيئ������ة األوراق املالية والتداوالت(1) 
بإغ������اق مخططات <پون������زي> االحتيالية. وتس������عى قوانني 
تتصف بقدر متزايد من احلصافة، مثل قانون دود-فرانك(2) 
الذي مرره الكونگرس عام 2010، إلى معاجلة أشكال ال تعد 
وال حتصى تتخذها ه������ذه املخططات الهرمية. وقادت موجة 
من املخططات الش������بيهة مبخططات <پونزي> إلى مناقشات 
ف������ي الهند لتعديل قان������ون هيئة األوراق املالي������ة والتداوالت 
الهندية(3) الص������ادر في عام 1992 ليصي������ر أكثر فاعلية في 

مراقبة عمليات االحتيال املالية. 
إن إح������دى أكبر الصعوبات التي جتابه مكافحة مخططات 
<پون������زي>، إن كان������ت قانوني������ة أم ال، تعود إلى السياس������ات 

العجيبة التي تنتهجها بعض احلكوم������ات. فالعديد منها، في 
االقتصادي������ات الصناعية على وج������ه التحديد، تلتزم بالتدخل 
إلنقاذ كبرى الش������ركات عندم������ا تكون على وش������ك االنهيار. 
وميكن لهذه املمارس������ة، التي يش������ار إليها بعب������ارة »أكبر من 
أن تفشـــل(4)،« )والتي أضحت شائعة إلى حد يبرر استخدام 
املختص������ر غي������ر احملب������ب  (TBTF)(4) في اإلش������ارة إليها( أن 
جتتذب املس������تثمرين إلى شركة تنفذ مخطط <پونزي> اعتقادا 
أن مجرد كون الش������ركة أكبر من حد معني، يس������تدعي تدخل 
احلكومة لتس������عفها بأموال دافعي الضرائب، وذلك للحيلولة 
دون انهياره������ا ولتحمي بالتالي املس������تثمرين كليا أو جزئيا، 

على أقل تقدير.
يس������تند تبرير سياس������ة املمارس������ة TBTF إلى االعتقاد أنه 
عندما تفلس شركة استثمارية كبرى، فإن األضرار التي تلحق 
باملواطن������ني العاديني تبل������غ حدودا حتتاج احلكوم������ة معها إلى 
التدخل وإنقاذ الشركة من اإلفاس. ومع ذلك، فقد أصبح من 
الواضح اآلن أن هذه السياس������ة، إن كانت حسنة القصد - أو 
هت لتأخذ صورة حسنة - قد  حتى ولو لم تكن كذلك ولكنها ُموِّ

ت������ؤدي إلى تفاقم األزم������ات املالية؛ إذ تطمئن 
املسؤولني عن ش������ركات التعامات املالية أن 
م������ا قد يتحقق من أرب������اح نتيجة مخططاتهم، 
س������يكون ملكا لهم ليحتفظوا به، بينما يتحمل 
دافعو الضرائب اخلسائَر في حال حدوثها. 
وقد كان لهذه السياسة دور جلي خال األزمة 

املالية العاملية األخيرة. 
لق������د ش������جعت ه������ذه السياس������ة بع������ض 
املؤسس������ات على خوض مجازفات متهورة وانتهاج ممارسات 
مالية غير مس������ؤولة. ومن الواضح أننا نحتاج إلى سياس������ات 
تس������مح بالتدخل احلكومي حلماية شركة خاصة من اإلفاس، 
ضمن ظروف اس������تثنائية. لكن ال ينبغي لهذه السياس������ات أن 
حتمي أولئك الذين يديرون هذه الشركة ويتخذون القرار فيها. 
واس������تنادا إلى هذا التوجه، يسعى العديد من الدول إلى وضع 
قواع������د محكمة حتول دون اضطرارها إلى إنفاق أموال دافعي 
الضرائب من أجل إنقاذ الشركات املالية الكبرى من االنهيار.

وم������ن بني األفكار اجلديدة األخرى الت������ي أبرزها العقد 
املاضي الذي َحِفل بعمليات االحتيال واألزمات املالية نظام 
اعتماد للمنتجات املالية. فكما هي احلال بالنسبة إلى الطبيب 
الذي يكتب وصفة طبية لدواء خطر، يتطلب هذا النظام توقيع 
خبير مالي على أي منتج مالي جديد، وقد يكون هذا املنتج 
اجلديد رهنا عقاريا معقدا، بحيث يكون آمنا للمشتري قبل 
أن يتمكن أي ش������خص من تس������ويقه. لكن، حتى ولو تبنت 
الش������ركات تدابير كهذه، فالواقع هو أن مخططات <پونزي> 
والفقاعات املالية التي تصاحبها تؤدي، في بعض األحيان 
على األقل، إلى أضرار تس������مم النشاط االقتصادي في أي 
بلد كان. ولن يتوقف من تسوغ له نفسه عن مواجهة كل نظام 
جديد مبنتج مالي مبتكر صمم لاستياء على أموال الناس، 
وس������تبقى احلاجة إلى قيام املؤسس������ات املسؤولة بتصميم 

نظم مواتية في املقابل.                                      <

إن احلاجة إلى فرع ضمن العلوم االقتصادية 
التقليدية يدعى »االقتصاد السلوكي« وإلى 

فيض من التجارب املخبرية املتصلة به، 
َلدليل ناطق على قصور البشر عن التصرف 

بالعقالنية املتوقعة منهم في كثير من األحيان.

Scientific American, June 2014

the Securities and Exchange Commission (1)
Dodd-Frank Act (2)

Securities and Exchange Board of India Act (3)
too big to fail (4)
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كانت <A. فيشر> تترأس ندوة دراسية جامعية حول االنتباه 
وقابلية تش������تت الذهن لدى األطفال الصغ������ار عندما الحظت 
أن جدران قاعة الدراس������ة كانت مجردًة من الصور. وهذا ما 
دفعه������ا إلى التفكير في قاعات صف������وف رياض األطفال التي 
عادة ما تكون مزدان������ة بامللصقات املبهجة واخلرائط املتعددة 
األلوان واملخططات البيانية والرس������وم الفنية. وتس������اءلت عن 
تأثي������ر كل تلك احلوافز البصرية ف������ي األطفال الذين هم أكثر 
عرضة لتش������تت الذهن من طلبتها في جامعة كارنيگي ميلون. 

فهل تؤثر الزينة في قدرة األطفال الصغار على التعلم؟ 
وملعرفة ذلك، أعدت <K. گودوين>، وهي طالبة جامعية لدى 
<فيش������ر>، جتربة تضمنت تاميذ رياض األطفال في مدرسة 

كارنيگي ميلون لألطفال، وهي مدرسة اختبارية داخل احلرم 
اجلامعي. وتقضي التجرب������ة أن جتلس مجموعتان تضم كل 
منهم������ا 12 تلميذا من روضة األطفال في غرفة يجري بش������كل 
متناوب تزيينها بأشياء تشتريها <گودوين> أو إبقاؤها مجردة 
من الزينة، وأن تس������تمع كل مجموعة ف������ي كلتا احلالتني إلى 
ثاث قصص عن العل������وم. وكان الباحثون يصورون التاميذ 
على ش������ريط فيديو ويدّونون فيما يعد مدى االنتباه الذي يبديه 
كل طفل. وفي نهاية القراءة، كانت تطرح على التاميذ أسئلة 
تتعل������ق مبا اس������تمعوا إليه. وتبني أن الذي������ن كانوا في الغرفة 

اخلالية من الزينة أولوا على األرجح انتباها أكثر من اآلخرين 
وأحرزوا عامات أعلى في اختبارات الفهم.

وتش������كل مئات التجارب املماثلة لتجربة <فيشر> جزءا من 
املساعي الرامية إلى إدخال العلوم الدقيقة في جميع صفوف 
املدارس األمريكية. فقد بدأت احلركة مع قانون »عدم التخلي 
عن أي طفل«(1) للرئيس السابق <جورج بوش> األب واستمرت 
في عهد الرئيس <باراك أوباما>. وفي عام 2002، أنشأت وزارة 
التربي������ة والتعليم معهـــَد العلوم التربوية  (IES)(2) لتش������جيع 
الباحث������ني على متابعة ما يوصف ب� »بحث صالح علميا«(3)، ال 
سّيما التجارب املقاِرنة العشوائية التي يعتبرها مؤيدو املعهد 
IES القاع������دَة الذهبية. كما أنش������أت احلكوم������ة ما هو مبثابة 

»مركز لتب������ادل املعلومات للنتائج الناجح������ة« لتزويد معلمي 
امل������دارس  بقاع������دة بيانات بالنتائج املتعلقة بكل ش������يء بدءا 
باس������تعراضات مناهج تعليمية خاصة وحتى تقنيات تدريس 

قائمة على أدلة. 
وحاليا يس������تخدم الباحثون تقانات ناشئة وطرائق جديدة 
لتحليل البيانات من أجل استحداث جتارب كان من املستحيل 
إجراؤها حتى قبل عش������ر س������نوات. فكاميرات الفيديو تتتّبع 
حركة العني ملعرف������ة املكان الذي يوّجه التاميذ انتباههم إليه؛ 
ومحساس������ات البش������رة تبلغنا عما إذا كان الطلبة متنبهني أم 
يشعرون بامللل. أما علماء االقتصاد، فقد توصلوا إلى معرفة 
كيفية تقليص بيانات محاكاة التجارب العش������وائية التي غالبا 

ما يكون تنفيذها في املدارس صعبا وباهظ التكلفة. 
ويتخطى قسم كبير من البحوث اجلديدة القياسات البسيطة 
لاختب������ارات املوحدة لدراس������ة عملية التعلم أثن������اء حدوثها. 
ويقول السيد <P. بليكشتاين> ]أستاذ مساعد في كلية التربية 
بجامعة س������تانفورد[: »إنني معنيٌّ بقياس األشياء املهمة، وقد 
قمنا بتطوير تقانات وطرائق جديدة جلمع البيانات لاستحواذ  
على العملية«، فجزء من التجربة هو قياس حسن إجناز الطلبة 
للمهمة املنوطة بهم؛ كما أن الباحثني يس������جلون عدة أمور من 
بينها مدى ش������دة حتديق العني واالستجابة الكهربائية للبشرة 
وما يتبادله الطلبة مع زمائهم. ويس������مي <بليكش������تاين> هذا 

النهج »حتليل التعّلم املتعدد األساليب(4).«
وبالفع������ل تط������رح املنهجي������ة احلديث������ة حتدي������ات في وجه 
االعتقادات الواس������عة االنتشار بتبيان أنه ال ميكن احلكم على 
املعلمني انطاقا فقط من مؤهاتهم العلمية، وأن حجم الصف 
ليس دائما بالغ األهمية، وأن الطلبة قد يشاركون عمليا بصورة 

THE SCIENCE OF LEARNING (�)
No Child left Behind (1)

the Institute of Education Sciences (2)
scientifically valid research (3)

multimodal learning analytics (4)

باختصار
ُيجري الباحثون مئات التجارب في مسعى من جانبهم إلى 

إدخال العلوم الدقيقة في مدارس الواليات املتحدة.
بدأت احلركة عندما وضع الرئيس السابق <جورج بوش> 
األب قان������ون »عـــدم التخلـــي عـــن أي طفل(1)،« واس������تمرت هذه 

احلركة في عهد الرئيس <أوباما>. 
باستخدامهم التقانات احلديثة الناشئة والطرائق اجلديدة 
في حتليل البيانات، ُيجري الباحثون دراس������ات كان من املستحيل 

إجراؤها قبل عشر سنوات. 
واألبحـــاث اجلديـــدة تط������رح حتدي������ات في وج������ه املعتقدات 
الواسعة االنتشار، من قبيل أن احلكم على املعلمني ينبغي أن يتم 
بصورة أساسية انطاقا من مؤهاتهم العلمية، وأن حجم الصف 
الدراس������ي ذو أهمية حاس������مة، وأن الطلبة بحاج������ة إلى تعليمات 

مفّصلة لكي يتعلموا. 

Barbara Kantrowitz
>كانترويتـــز< هي م������ن كبار احملررين ف������ي Hechinger Report، وهو 

منظمة إخباري������ة غير ربحية تصب تركيزها عل������ى الصحافة التربوية. 
وهي تعمل أستاذة في كلية كولومبيا للصحافة، وعملت محررة وكاتبة 
ألكثر من عش������رين عام������ا في مجلة نيوزويك تناول������ت خالها القضايا 

التربوية والصحية واالجتماعية.

املؤلفة



أكب������ر حني ُيفرض عليهم إمتام واجب دراس������ي. ومع أن هذه 
الدراس������ات لم تتوصل بعد إلى »الرصاصة السحرية« لعاج 
كل اآلفات التي تصيب املدارس األمريكية، بيد أن النتائج قد 
ب������دأت مبلء بعض الثغرات التي تتخل������ل تلك األحجية البالغة 

التعقيد التي ُتسمى تربية وتعليم. 

بحث عن أمناط(�)
لقد تبني أن األسئلة االستفزازية تسفر عن نتائج مذهلة. ففي 
سلسلة من التجارب التي أجريت على طلبة املدارس املتوسطة 
والثانوية، حاول <بليكشتاين> أن يفهم أفضل السبل لتدريس 
الرياضيات والعلوم وذلك بتجاوز األدوات البدائية نسبيا مثل 
االختبارات املتعددة اخليارات لتقييم معرفة الطلبة. فهو يقول 
في هذا الصدد: »إن الكثير مما يجري في مجاالت الهندس������ة 
والعلوم هو الفش������ل بعينه. فأنت حتاول القيام بشيء ما، لكن 
محاولتك تبوء بالفش������ل، وعندئذ تعيد تقيي������م آرائك؛ ثم تعيد 
احملاول������ة من جديد باعتماد مجموعة م������ن األفكار اجلديدة.« 
وكانت هذه إحدى العمليات التي يأمل بتحقيقها باعتماد هذه 
األدوات اجلديدة: »فنحن ُنحضر األطفال إلى املختبر وجنري 
دراس������ات نطلب إليهم فيها إقامة نوع من املشاريع الهندسية 
أو العلمي������ة.« ويقوم الباحثون بوضع أجهزة استش������عار في 
املختب������ر وأحيانا على األطفال أنفس������هم. وبعد ذلك يجمعون 
البيان������ات ويحللونها بحثا عن أمناط. وياحظ <بليكش������تاين> 
أن »ثم������ة الكثير من األمور التي تتعارض مع احلدس بش������أن 
الكيفية التي يتعلم بها الناس، وما نود أن نبّينه هو أن حدسنا 

يكون مخطئا أحيانا.«
 غير أن األمر الذي لقي رواجا في اآلونة األخيرة هو التعلم 
»باالكتشاف«(1) الذي يكتشف فيه الطلبة بأنفسهم احلقائق بدال 
من تلّقيها مباش������رة من املعّلم. ويحاول <بليكشتاين> وزماؤه 
ف������ي املوقع FabLab@School، وهي ش������بكة م������ن ورش العمل 
التربوية التي أنش������أها <بليكش������تاين> في عام 2009، التعرف 
مباشرة على احلجم الفعلي لإلرشاد الذي يحتاج إليه الطلبة. 
صحيح أن األهالي ال يودون رؤية أبنائهم وهم يعانون اإلحباط 
في املدارس، لكن <بليكش������تاين> يقول: »إن هناك مس������تويات 
من اإلحباط والفش������ل تكون مجزية للغاية ومتثل طرائق جيدة 
للتعلم.« فقد حاول هو وزماؤه في إحدى الدراس������ات معرفة 
م������ا إذا كان الطلبة يتعلمون أكثر عن موضوع علمي معني إذا 
ما استمعوا أوال إلى محاضرة عنه أو قاموا بنشاط تفسيري 
له. فاالس������تماع أوال للمحاضرة يعتبر، بحس������ب قوله، مبثابة 

LOOKING FOR PATTERNS (�) 
Stop Lecturing Me (��)

discovery learning (1)

الكف عن إلقاء احملاضرات(��)
الدليل واضح على املستوى اجلامعي: فطلبة 

العلوم يكتسبون قدرا أقل من التعلم حني يقتصر 
دورهم على مجرد اإلصغاء السلبي. 

يقدم أس������اتذة العلوم في اجلامعات مجلدات ضخمة من العظات سعيا 
وراء احلقيقة من خال البيانات والتجارب الدقيقة، لكنهم حني يدخلون إلى 
الصف يستخدمون أس������اليب قدمية الطراز وغير فّعالة. فاجلزء األكبر من 
املقررات العلمية العليا يقوم بتدريس������ه أستاذ عن طريق إلقاء احملاضرات، 
حت������ى أمام مئات الطلبة؛ مما يب������ني أن طرائق التدريس البديلة حتقق قدرا 

أكبر من التعلم لدى الطلبة ومعدالت رسوب أقل.
وت������رد تل������ك الطرائق احلديثة حتت أس������ماء مختلفة، مبا ف������ي ذلك التعلم 
النش������ط. والس������مة املش������تركة فيما بينها تتمثل بأن الطلبة بدال من اإلصغاء 
الس������لبي يقضون احلصة الدراسية وهم منخرطون في اإلجابة عن األسئلة 
وحل املسائل ومناقشة احللول مع زمائهم والتفكير املنطقي في شأن املادة 
التي يدرس������ونها واحلصول في الوقت ذاته على الردود واملاحظات العادية 
من مدّرس������هم. وكما ورد في دراس������ة أجرتها األكادميية الوطنية للعلوم في 
عام 2012، وفي اس������تعراض مفصل نش������ر على اإلنترنت في الشهر 2014/5 
في إطار م������داوالت األكادميية الوطنية للعلوم في الواليات املتحدة، فإن هذا 
النهج يحّسن عملية التعّلم في مختلف مجاالت العلوم والهندسة وفي كل من 

املقررات التمهيدية واملتطورة ]انظر الرسم البياني في املقابلة الصفحة[.
وهنالك الكثير من الطرق املختلفة لتطبيق التعلم اإليجابي. ففي الصفوف 
الصغيرة، يعمل الطلبة في الغالب ضمن مجموعات لتكملة سلسلة خطوات 
تش������كل مس������ألة أكبر حجما. وفي الصفوف املؤلفة من 100 إلى 300 طالب، 
يس������تخدم املدرس������ون غالبا أجهزة »النقر« chickers التي تتيح للطلبة نقل 
اإلجاب������ات إلى املعلم على الفور ع������ن طريق الضغط على زر من مقاعدهم؛ 
مما يتيح املجال للمعلم على الفور مبعرفة نس������بة الطلبة الذين اس������توعبوا 
املادة. وأفضل األسئلة هي تلك التي تثير حتديا وتتضمن الفهم واستعمال 
املفاهيم األساسية بدال من مجرد احلفظ عن ظهر قلب. وحني يتوصل معظم 
الطلبة إلى فهم خاطئ لسؤال ما، يطلب املعلم إلى الطلبة مناقشة املوضوع 
مع زمائهم املجاورين ومن ثم ُيعاد االقتراع. وخال ذلك، يس������تمع املعلم 
إل������ى تلك احملادثات ويقدم املس������اعدة الهادفة إلى الطلبة. وباعتماد أي من 
ه������ذه الطرائق، يقضي املعلم وقتا طويا وهو يتكلم، ولكن املس������تمعني هم 
الطلبة الذين كانوا قد اس������تعدوا للتعّلم. فيفهمون سبب أهمية املادة وكيف 
ميكن اس������تخدامها في حل املسائل. وبذلك تصبح املادة في سياق يجعلها 
مفهوم������ة بدال من طرحها كمجموعة من احلقائق واإلجراءات التي ال معنى 

لها والتي ال ميكنهم سوى حفظها عن ظهر قلب دون فهمها. 
وتق������دم البحوث التعليمي������ة لصفوف التعليم األساس������ي (K-12) صورة أقل 
وضوح������ا عن مزايا التعلم اإليجابي. ويعود ذل������ك إلى أن البحوث في التعليم 
األساس������ي تكون أكثر صعوبة بسبب وجود قدر أكبر من األشياء خارج حيِّز 
س������يطرة الباحثني. ولعل العامل املتغير األهم يتمثل باملستوى غير املتجانس 
واملتدني غالبا إلجادة الباحثني فهم املوضوع. ومبا أن التعلم اإليجابي يتطلب 
التطبيق العملي وتقدمي ردود حيال التفكير كاخلبير )العاِلم(، فإنه يس������تدعي 
أن يك������ون لدى املعل������م قدر أكبر من اخلبرة. أما في املس������توى اجلامعي، فا 
متثل معرفة املعلم أو إملامه باملوضوع أي مشكلة، ألن مجموعات الطلبة تكون 
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»تلقي املعلومات ثم املمارسة، فاالطاع أوال ومن ثم يأتي دور 
التطبيق.« وكان الطلبة مقسومني إلى مجموعتني: األولى تبدأ 
بتلقي احملاضرة، والثانية تبدأ بالنش������اط التفسيري. وقد كرر 
الباحثون التجربة في دراسات عدة وتوصلوا إلى نتائج متسقة 
إلى حد ما: فقد حقق الطلبة الذين قاموا أوال بالتطبيق العملي 
أداء أفضل بنسبة 25 في املئة مما حققه الطلبة اآلخرون الذين 
استمعوا إلى احملاضرة في البداية. ويقول <بليكشتاين>: »إن 
الفكرة هنا تكمن في أنه إذا استمعت إلى احملاضرة أوال دون 
أن تستكشف املسألة بنفسك قليا، فلن تكون عندئذ على علم 

متاما باألسئلة التي جتيب عنها احملاضرة.« 
وتعمل األدوات والطرائق اجلدي������دة لتحليل البيانات على 
جع���ل البح��وث الت�رب��وي���ة أكث���ر دق���ة وفع��الي���ة. وق��د أس������هم 
<J. ماتسوديرا> ]أستاذ اإلدارة والسياسات العامة في جامعة 

كورنيل[ في إعادة إحياء أداة بحث قدمية واس������تخدامها في 
دراس������ة جدوى امل������دارس الصيفية وأثر متويله������ا من الباب 
األول، وه������و برنامج احتادي موجه إل������ى املدارس التي لديها 
نس������بة مئوية معينة من الطلبة ذوي الدخ������ول املتدنية. وتعمل 
الطريقة، املس������ماة حتليل االرتداد واالنقطاع(1)، على مقارنة 
مجموعتني من الطلبة على جانبي عتبة معينة. ففي الدراس������ة 
عن املدارس الصيفية، على سبيل املثال، أجرى <ماتسوديرا> 
مقارنة بني الطلبة الذي أح������رزوا في االمتحانات نتائج أعلى 
بقليل من املستوى الذي يؤهلهم لالتحاق باملدارس الصيفية 
وب������ني الطلبة الذين أحرزوا نتائج أدنى منه بقليل، وذلك ملعرفة 
م������ا إذا كانت املدرس������ة اإلضافية حتس������ن نتائ������ج الطلبة في 
االمتحانات. ويس������تخدم التصميم في إجراء محاكاة لتجارب 

مقاِرنة عشوائية. 
وكان اس������تنتاجه أن امل������دارس الصيفية ميك������ن أن تكون 
وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتحسني نتائج االختبارات بدال 

من تقليص حجم الصفوف.
وفي دراسته عن الباب األول، أجرى <ماتسوديرا> مقارنة 
بني املدارس التي يكون مستواها أعلى بقليل من احلد الازم 
للحص������ول عل������ى متويل احت������ادي وبني امل������دارس التي يكون 
مس������تواها أدنى من ه������ذا احلد بقليل. وتبني ل������ه أن التمويل 
ل������م يحدث فرقا يذكر في التحصي������ل األكادميي للطلبة األكثر 
احتماال للتأث������ر بالتمويل. لكنه أوض������ح أيضا بعض احلدود 
املتعلق������ة بتصميم البحوث. فمن املمكن أن تس������تفيد املدارس 
ذات النس������بة املئوية األعلى من الطلب������ة الفقراء بصورة أكبر 
من التمويل اإلضافي. كما أن من املمكن أيضا أن تس������تخدم 
امل������دارس القريبة جدا من العتب������ة التمويَل إلنفاقه مرة واحدة 

regression-discontinuity analysis (1)

أكثر جتانس������ا فيما تكون القضايا التي قد تؤثر في التعّلم أقل. ولسوء احلظ، 
سيظل املستوى املتدني إلجادة معلمي العلوم فهم املواضيع في مرحلة التعليم 
األساسي قائما إلى أن يتحسن التعليم العلمي اجلامعي إلى احلد الذي يسمح 
جلميع الطلبة، مبن فيهم املعلمني املرتقبني ملرحلة التعليم األساسي، بالتخرج 

وهم مزودون بفهم راسخ للعلم وبنموذج أفضل لعلم التعليم والتعّلم. 
وبالنظ������ر إلى وجود الكثير م������ن األدلة العلمية وراء التعّلم النش������ط، يبرز 
السؤال التالي: ملاذا يندر اس������تخدام هذه الطرائق في الكليات واجلامعات؟ 
ويرّد سبب ذلك بجزء منه إلى التعّود دون غيره؛ فقد بدأ إلقاء احملاضرات في 
الكلي������ات واجلامعات نظرا لعدم وجود الكتب ومن َثّم كان من املتوجب إماء 
املعلومات ونس������خها. ولم تكن طرائق التعلم قد تكيفت بعد مع وجود املطابع. 
والسبب الثاني هو هشاشة فهم عملية التعلم، حيث يعتقد معظم الناس، مبن 
في ذلك األس������اتذة واإلداريون في الكليات، أن التعل������م يتم مبجرد اإلصغاء 
إلى املعلم. وهذا صحيح إذا كان املرء يتعلم ش������يئا في منتهى البساطة، مثل 
التنبي������ه إلى أنه »يجب أكل الفاكهة احلمراء ال اخلضراء«، لكن التعلم املعقد، 
مبا في ذلك التفكير العلمي، يتطلب املمارس������ات املوس������عة والتفاعات التي 
وردت س������ابقا بش������أن إعادة برمجة الدماغ حرفيا لكي يتسنى له استيعاب 
املزي������د من القدرات اجلديدة. والس������بب األهم وراء عدم قدرة تغير املنهجيات 
في التعلي������م العالي يكمن في انعدام وجود احلواف������ز. فالكليات واجلامعات 
يتم تقديره������ا ومكافأتها فقط وفقا ملدى ما حتققه من جناح في ماحقة مبلغ 
األربعني بليون دوالر سنويا من أموال البحوث الفدرالية. ومن ثم ينعدم وجود 
احلافز الذي يحث على استخدام طرائق التعلم القائمة على البحوث بدال من 
اخلرافات التربوية والتعّود. والواقع أن عددا قليا من اجلامعات في الواليات 
املتحدة، إن وجدت، يتعقب طرائق يجري اتباعها في الصفوف. وما دام ذلك 
صحيحا، فلن تتاح أمام الطلبة الفرصة ملقارنة نوعية التعليم الذي سيتلقونه 

في مؤسسات مختلفة، ومن ثم ال تشعر أي مؤسسة بضرورة للتحسن. 
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ميثل كل خط عملية املقارنة 
التي أجريت ضمن دراسة 

واحدة (املجموع 67 دراسة) 

سجلت 59 دراسة معدالت 
رسوب أقل في حاالت التعلم 

استعراض ُنشر في النشط (البرتقالي)
الشهر 2012/5 على 

 Proceedings اإلنترنت في
 of the National Academy
of Sciences USA بنّي أنه 

من املرجح أن يرسب طلبة 
العلوم الذين يحضرون 

صفوف احملاضرات 
التقليدية بشكل أكبر من 

أولئك الذين يشاركون في 
صفوف استعملت فيها 
تقنيات التعلم النشط. 

ويتضمن التعلم النشط 
املهام اجلماعية حلل 

املسائل وتلقي الردود 
بشكل منتظم من املعلم. محاضرات تقليدية تعّلم نشط

 “ACTIVE LEARNING INCREASES STUDENT PERFORMANCE IN SCIENCE, ENGINEERING, AND MATHEMATICS,” BY :املصدر  
SCOTT FREEMAN ET AL., IN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 111, NO. 23; JUNE 10, 2014

>C. واميان< حاز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2001، 
ويشغل منصبا مشتركا في قسم الفيزياء بجامعة 
ستانفورد وكلية التعليم اجلامعية التابعة لها.
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أكثر من توظيفه في اس������تثمارات طويلة األجل لعدم تيقن هذه 
امل������دارس من أن عدد الطلبة فيها س������يبقى عل������ى حاله وأنها 

ستظل مؤهلة للحصول على متويل احتادي مستقبا. 
ويقوم باحثون آخرون باس������تخراج البيانات من أجل تتبع 
التقدم الذي يحرزه الطلبة مع الوقت. ويتذكر <R. بيكر> ]أستاذ 
مس������اعد في كلية املعلمني بجامعة كولومبيا ورئيس اجلمعية 
الدولية الستخراج البيانات التربوية[ أنه حني كان يعمل على 
أطروحته للدكتوراه في الس������نوات األولى التي تلت عام 2000، 
كان ينهض كل صباح عند الساعة السادسة ويتوجه بسيارته 
إلى مدرسة كان يقضي فيها اليوم برمته واقفا على قدميه وهو 
يدون املاحظات على لوح������ة معّدة للعرض. وتبني بعد مضي 
عق������د من الزمن أن عمل <بيكر> الروتيني قد اختلف كليا. فقد 
أكمل هو وزماؤه مؤخرا دراس������ة مطّولة مدتها سبع سنوات، 
وممولة من املؤسس������ة الوطنية للعلوم، وهم يبحثون في ملفات 
السجل عن كيفية استخدام اآلالف من طلبة املدارس املتوسطة 
 .ASSISTments لبرنام������ج إلكتروني لتعلم الرياضيات اس������مه
وبعد ذلك، تتبع الباحثون معرفة ما إذا كان الطلبة قد التحقوا 
بالكلي������ات اجلامعي������ة، وإن فعلوا ذلك، وما ه������و مدى انتقائية 
الكلي������ة وما هي التخصصات التي اختاروها، وذلك ملعرفة ما 
إذا كان باس������تطاعتهم الربط بني استعمال الطلبة للبرمجيات 

وبني إجنازاتهم األكادميية الاحقة.
ويقول <بيك������ر>: »إن البيانات الضخم������ة تتيح لنا املجال 
للنظر على مدى فترات زمني������ة طويلة والتمعن في التفاصيل 
الدقيقة«. وقد كان الش������اغل األول ل������ه ولزمائه هو معرفة ما 
الذي يحدث للطلبة الذين كانوا »يتاعبون« بالنظام - محاولني 
التس������لل إلى مجموعة من املشكات من دون االلتزام بجميع 
اخلطوات املطلوب اتباعها. ويقول: »سواء ُكنت تتعمد إساءة 
استخدام البرمجيات التربوية من أجل حتقيق هذا التعلم أم 
ال، فإن هذا التعّلم هو أداة للتنبؤ مبا إذا كنت س������وف تلتحق 
باجلامعة أفضل مما هو مدى انتظامك في الدوام املدرسي.« 
وتبني أن التاعب باملس������ائل السهلة ينطوي على مخاطر أقل 
من التاعب باملسائل األكثر صعوبة. فالطلبة الذين يتاعبون 
باملس������ائل الس������هلة رمبا كانوا قد أصيبوا بامللل، في حني أن 
الطلبة الذين يتاعبون باملس������ائل الصعب������ة قد ال يكونون قد 
فهم������وا املادة. ويرى <بيكر> أن ه������ذا النوع من املعلومات قد 
يس������اعد في النهاية املعلمني واملرشدين ليس فقط على معرفة 
الطلب������ة املعرضني ملخاطر املش������كات األكادميية، بل أيضا، 
على معرفة س������بب تعرضهم لهذه املخاط������ر وما الذي ميكن 

عمله ملساعدتهم.

بناء قاعدة أدلة(�)
والدراسات احلديثة تسهم في تكوين قاعدة أدلة لم تكن موجودة 
ف������ي مجال التعليم منذ زمن بعيد. ويش������ير <G. وايتهرس������ت> 
]املدير املؤس������س للمعهد IES[ إلى أنه حني بدأ عمله في عام 
2002، أي مباش������رة بعد س������ريان مفعول قانون »عدم التخلي 

عن أي طف������ل،« طلب إليه كبير املراقبني ف������ي منطقة أغلبيتها 
من األقليات اقتراح منهاج للرياضيات ثبتت فعاليته بالنس������بة 
إلى طلبته. فأجابه <وايتهرست>: »ال يوجد مثل هذا املنهاج... 
ولم يكن ليص������دق أن القانون يطالبه بإس������ناد كل ما يقوم به 
إل������ى بحث علمي، ول������م يكن هناك مثل هذا البحث.« ويش������ير 
<وايتهرست> الذي يعمل اآلن مديرا ملركز <براون> للسياسات 

التربوية وكبير الباحثني في مؤسسة بروكينگز قائا: »لم يكن 
كبير املراقبني وحده في ذلك، فلم يكن هناك س������وى قدر قليل 
ج������دا من البحوث الت������ي تتناول بالفع������ل احتياجات واضعي 
السياس������ات واملربني، فمعظمها بح������وث وضعها األكادمييون 
وكليات التربي������ة لكي يطلع عليها األكادمييون وكليات التربية. 

وهذا هو احلد الذي وصلت إليه األمور.« 
قد ال يتفق الكثير من الباحثني مع هذا التقييم الفظ. بيد أن 
هذا االنتقاد دفع باملجتمع احمللي نحو تفحص وشرح طرائقه 
ورسالته. ففي السنوات األولى للمعهد IES، كان <وايتهرست> 
وآخ������رون يقارنون باس������تمرار العل������وم التربوية بدراس������ات 
العقاقير، مشيرين إلى أن األشخاص الذين يتناولون املدارس 
بدراستهم، ينبغي أن يختبروا املناهج التعليمية أو املمارسات 
التعلمية، كما يفعل الباح������ث في مجال الصيدلة مع العقاقير 
اجلديدة. فاالستراتيجيات واملناهج التعليمية اللتان جتتازان 
تلك االختبارات س������تدخان حيز التطبي������ق بعد املرور مبركز 

تبادل املعلومات. 
وفي اعتقاد <إيستون> ]املدير احلالي للمعهد IES والباحث 
التربوي السابق في جامعة شيكاغو[ أن مركز تبادل املعلومات 
مفي������د بوجه خاص كطريقة لدفع احلكومة إلى بيع منتجات قد 
تش������عر مناطق املدارس احمللية بأنها مضطرة إلى ش������رائها. 
ويقول: »أعتقد أنه مصدر قّيم بالفعل، ومصدر موثوق به ميكنك 
التوجه إليه ملعرفة ما إذا كان هناك دليل يثبت جناح هذا املنتج 
التج������اري.« ويضم مركز تب������ادل املعلومات اآلن أكثر من 500 
تقرير تلخص النتائج الراهنة بش������أن ه������ذه املوضوعات، مثل 
اإلرشاد في مجال الرياضيات للصغار والكتابة في املدارس 
االبتدائية ومساعدة الطلبة على عملية التقدمي للجامعات. كما 
أنه اس������تعرض مئات اآلالف من التقارير لإلسهام في التمييز 

BUILDING AN EVIDENCE BASE (�) 
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ب������ني البحوث الراقية األداء واألعم������ال الضعيفة، مبا في ذلك 
الدراسات املتعلقة مبواضيع من قبيل فعالية املدارس املستقلة 
ومكاف������أة املعلمني تبعا للجدارة، التي اس������تنار بها املركز في 

مناقشته لتلك القضايا.
ويقول <وايتهرس������ت> إن أحد أهم اإلسهامات التي قدمها 
لتش������ديد احلكومة على العلوم الدقيقة تتمث������ل بالتغير الهائل 
ف������ي تعريف املعّلم الراقي األداء. ففي الس������ابق كانت اجلودة 
حتدد على أس������اس املؤهات مثل شهادة معينة أو اعتماد من 
ن������وع ما. ويؤكد اآلن قائا: »إن التش������ديد اآلن يتمحور حول 
مدى الفعالية في الصف الدراسي مقيسة باملاحظات وبقدرة 
املعلمني على حتس������ني نتائج االختب������ارات«. وعلى الرغم من 
وجود الكثير من اجلدل ح������ول كيفية تقييم فعالية املعلم، فإن 
<وايتهرس������ت> يعتقد أن التغيير في النهج املتبع كان مدفوعا 

من قبل مجتمع البحوث، ال س������يما علم������اء االقتصاد »الذين 
انخرطوا في هذا املوضوع فجأة بسبب توفر موارده - بيانات 

وموارد دعم البحوث.«
وقد أعرب الكثير من الباحثني عن اس������تيائهم ألن تشديد 
املعهد IES على التجارب املقاِرنة العش������وائية أدى إلى إغفال 
بعض املنهجيات األخرى احملتملة الفائدة. فقد تسهم دراسات 
احلالة ملناطق املدارس احمللية، على س������بيل املثال، في وصف 
املمارس������ات التعلمية املعمول بها مثلما تستخدم كليات إدارة 
األعمال دراسات احلالة اخلاصة بالشركات. ويقول <A. كيلي> 
]أس������تاذ علم النفس التربوي في جامعة جورج ميسون[: »إن 
الص������ورة القائمة حاليا هي مبثابة نظام بيئي )إيكولوجي( من 
املنهجي������ات، مما يبدو منطقيا ألن التعليم هو ظاهرة معقدة إن 
وجدت - أي معقدة باملفهوم العلمي«. ويقول <إيس������تون> إنه 
مازال يعتقد أن التجارب املقاِرنة العشوائية تشكل جزءا مهما 
م������ن تلك العملية، وال متثل بالض������رورة »احلدث األخير املتّوج 
لها«. وهو يعتق������د أن التجارب قد تفيد أيضا في بداية عملية 
التدخل التربوي ملعرفة ما إذا كانت هناك نتيجة فعالة وجديرة 

مبزيد من التقصي. 

من املختبر إلى الصف الدراسي(�) 
م������ازال إدخال هذا العلم اجلديد إل������ى املدارس يطرح حتديا. 
وتقول <F .J. موندي> ]املدير املساعد في مديرية التعليم واملوارد 
البشرية في مؤسس������ة العلوم الوطنية[: »إن ما مييز البحوث 
التربوية، شأنها في ذلك ش������أن الكثير من املجاالت األخرى، 
هي أنها عادة مس������ار عمل طويل، ومن غير املرجح للغاية أن 
يكون ألي دراس������ة فريدة تأثير في فت������رة قصيرة من الزمن.« 
وهن������اك أيضا حاجز قائم منذ زمن بعيد بني املختبر والصف 

املاضي،  ففي  الدراسي. 
الباحثني  من  الكثير  كان 
من  ليس  بأنه  يش������عرون 
واجبه������م العث������ور عل������ى 
لعملهم.  واقعية  تطبيقات 
املعلم������ني  معظ������م  وكان 
يعتقدون أن اخلبرة التي 
اكتس������بوها ف������ي الصف 
على  تعم������ل  الدراس������ي 
اإلضعاف من ش������أن أي 
ش������يء ميكن للباحثني أن 

يطلعوهم عليه. 
املفترض  م������ن  وكان 
تبادل  مركز  يس������هم  أن 
املعلوم������ات الناجحة في 
س������د تلك الفج������وة، لكنه 
تب������ني ملكت������ب املس������اءلة 
العامة في عام 2010 أن نس������بة 42 ف������ي املئة فقط من مناطق 
املدارس احمللية التي قام مبس������حها قد سمعت به. وتبني في 
املسح الذي أجراه مكتب املساءلة العامة أن 34 في املئة فقط 
من املناطق قد متكنت من النفاذ إلى املوقع اإللكتروني ملركز 
تبادل املعلومات مرة واحدة على األقل، وأن نسبة أقل من ذلك 
تنفذ إلى املوقع بصورة متكررة. وفي تقرير محّدث صدر في 
الشهر 2013/12، ذكر مكتب املساءلة العامة أن عملية النشر 
مازالت مسألة شائكة، وأن احلاجة إلى ذلك ملحة اآلن أكثر 
مما مضى مع تنفيذ املعايير احلكومية األساس������ية املوحدة. 
فالناش������رون يدفعون بحزم نحو اعتماد املناهج الدراس������ية 
الت������ي تدعي أنه������ا متوائمة مع املعايير اجلدي������دة، لكنه ليس 
مبقدور موظفي الش������راء في املناطق الذهاب إلى مركز تبادل 
املعلومات والبحث عن املعايير املش������تركة املجربة. وبدال من 
ذلك عليهم البحث عن دراس������ات تتعلق مبنهاج دراسي معني 
ينظرون فيه - وليس������ت جميع هذه الدراس������ات موجودة في 

قاعدة البيانات.
وقد اعترف <إيستون> وزماؤه باحلاجة إلى قنوات أفضل 
للمدارس. وكجزء من احلل نش������ر مرك������ز تبادل املعلومات 18 
»مبدأ تطبيقيا« تعرض ما هو معروف عن موضوعات من قبيل 
تدريس الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلنكليزية أو تدريس مادة 
الرياضي������ات للتاميذ الصغار. وقد مت جمع كل مبدأ تطبيقي 

FROM LAB TO CLASSROOM (�) 

إن جعل املربني جزءا 
من البحث التربوي 

قد يحقق النتائج 
املرجوة في الصفوف 

الدراسية. وغالبا 
ما يشعر املعلمون 
بأن اخلبرة التي 
اكتسبوها يجري 

جتاهلها وأن عليهم 
بدال من ذلك اعتماد 

منهاج جديد كل بضع 
سنوات من دون تقدمي 

الكثير من الشرح. 

التتمة في الصفحة 61
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مكوناٌت ذات شكٍل متكيف آتيٌة(�)
آالت مرنة أحادية القطعة (1) قد جتعل جتميع القطع
الصلبة خال عملية التصنيع شيئا من املاضي.

<S. كوتا>

في عام  1995 بينما كنت أقود سيارتي في يوم ماطر وفي 
إحدى ضواحي آن آرب�ر بوالية ِمتشيگان، سيطرت مّساحات 
الزجاج األمامي للس������يارة على تفكيري. وكنت آنذاك أشغل 
منصب أس������تاذ مش������ارك في الهندس������ة امليكانيكية بجامعة 
ِمتش������يگان. وفي السنوات الس������ابقة كنت قد قمت بالعديد 
من الدراس������ات حول ما يعرف ف������ي الصناعة ب� »التصميم 
للتجميــــع(2).« وكان اله������دف م������ن ذلك تقليل ع������دد األجزاء 
في أي جهاز عند جتميع������ه؛ مما يقلل من تكاليف التصنيع 
والتجميع. وكنت قد بدأت أتس������اءل في س������ياق هذا العمل 
عما سيحدث لو أخذت فكرة التصميم للتجميع إلى نهايتها 
املنطقية وهي: هل من املمكن أن نقوم بتصميم املنتجات من 

دون جتميع؟ 
وعلى نحو مفاجئ وأنا جالس وراء عجلة القيادة، تبني لي 
أن مّساحات الزجاج األمامي لس������يارتي كانت مثاال ساخرا 
على إضاعة اجلهد الهندسي. فإطار املساحة احلامل للشفرة 
املعدة لاس������تبدال، يج������ب أن يكون مرنا للغاي������ة. كما يجب 
احلفاظ على الشفرة ضاغطة باس������تمرار على الزجاج طوال 
حركته جيئة وذهابا على س������طح غير مستو متغير ذي محيط 
مح������دد. كما يتع������ني أن يكون اإلطار قادرا عل������ى القيام بذلك 
عند تنوع مناذج الس������يارات واختاف شكل الزجاج األمامي 
لكل منها. فكيف كانت اس������تجابتنا لهذه احلاجة املطلوبة إلى 
املرون������ة؟ لقد كان������ت نظاما معقدا يتألف م������ن قضبان جامدة 

ووصات ومحاور.
لق������د كان لي اهتمام آخ������ر متنام في تل������ك األثناء وهو 
التصميـــم املرن أو املتوافـــق(3)، والذي مُيَكن من بناء آالت 
قوية ولكن مرنة باس������تخدام أقل عدد ممكن من القطع. لقد 
جنحت بالفعل مع زمائي ف������ي بناء آالت متنوعة من قطعة 
واح������دة من املواد. فعلى س������بيل املثال، في عام  1993 قمت 
مع ط����الَب��ْي دراسات ع��لي��ا ل��دّي هم��ا <K .G. أنانثاسوريش> 
 compliant stapler س����اج��ي���ر> بب��ن���اء دباسـة مطواعة .L>و
ال جتميعي������ة. لكنن������ي تخيلت أن مس������احة الزجاج األمامي 
س������تكون حالة اختبار مثالي������ة. إذ إن مس������احة من قطعة 
واحدة(1) أو وحيدة الشـــكل(4)، ميكنها االستغناء فعليا عن 
التجميع. ويشكل هذا املش������روع في حال جناحه أكثر من 
مجرد مترين في الهندسة وتبسيطها. إن القسم األكبر من 
تكلفة تصنيع املس������احة يذهب إلى جتميعها. ولن يش������كل 
إنتاج مثل هذه البضائع ذات التجميع الكبير أمرا مدهش������ا 
بانتقالها منذ فترة طويلة إل������ى خارج الواليات املتحدة إلى 

بلدان ذات أجور عمالة منخفضة نسبيا.
لم نش������تغل أنا وزمائي بتصميم مس������احة زجاج أمامي 

SHAPE-SHIFTING THINGS TO COME (�)
one-piece (1)

design for assembly (2)
elastic, or compliant, design (3)

monoform (4)
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باختصار
ميّكن من حتقي������ق املرونة بتوزيع األحمال عب������ر مكونات قابلة 

للتشكل تصنع بأقل عدد ممكن من األجزاء.
بذلك يصبح باإلمكان تصنيع آالت جديدة كأجنحة الطائرات 
املتغيرة الش������كل واإلنســـاالت الثعبانيـــة snake robots، فضًا عن 

زيادة التحمل والفعالية ملختلف أنواع املكونات املستخدمة.

يتم احلصول على املرونة في اآلالت التي يبنيها اإلنسان 
م������ن خال نظم معق������دة تتكون من أجزاء صلب������ة لكنها قليلة 
الفعالية. م������ردُّ ذلك، وجود تنافر ب������ني الصابة واملرونة في 

غالب األحوال. 
نوّصـــف التصميم املرن أو املطاوع، بأنه توجه هندسي 
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من قطع������ة واحدة على الفور. فعلى م������دى العقدين املاضيني 
تركزت معظم أبحاثي ح������ول املبادئ العامة للتصميم املرن - 
مبعنى استنباط القوانني والنظريات التي يحتاجها املهندسون 
لتصميم وبناء جهيـــزات مطواعـــة compliant devices. لكننا 
قمنا، ف������ي نهاية املطاف، بتصميم مّس������احة الزجاج األمامي 
تلك. لقد اس������تخدمنا التصميم املرن في الواقع لبناء مكبرات 
حركة مصغرة وحيدة الشكل وأجنحة طائرات مرنة وثعابني 
إنساليةrobotic snakes (1) وآالت أخرى عديدة، تعبر كل منها 

عن مفهوم جديد للهندسة قد حان وقته.

آالت حية(�)
في حقيق������ة األمر، نحن أكثر دراية ب������اآلالت املطواعة مما قد 
نعتقد. وقد يكون القوس والّنّشاب أقرب وأبسط مثال على ذلك. 

فعندما يس������حب الرامي القوس، يتم تخزين الطاقة املرنة ببطء 
ومن ثم يجري إطاقها بسرعة لدفع السهم. وميكن استخدام 
ه������ذه اآللية املرنة القوية مرات عديدة بالنجاح نفس������ه والدقة. 
واملثال األحدث لذلك هو غطاء زجاجة الش������امبو، فهو جهيزة 
وحيدة الشكل جتمع بني غطاء س������هل الفتح وطوق مسماري 
خاٍل م������ن املفاصل امليكانيكية. أما املث������ال اآلخر، فهو امللقط 
الطبي الذي يس������تعمل ملرة واحدة والذي يستخدم على نطاق 
واس������ع في املستشفيات، وهو من الدقة مبا يؤهله لاستخدام 
في غرف العمليات، كما يسمح ثمنه الزهيد بالتخلص منه بعد 

كل استخدام.
يوج������د في الطبيعة أكث������ر التصاميم املرنة جناحا. فقد 

LIVING MACHINES (�)
robotic (1) إنسالية، نسبة إلى إنسالة robot وهذه نحت من إنسان-آلي.

ميكن للقزحيات irises املصنوعة من قطعة 
واحدة من املواد تغيير شكلها بنسبة 100 في 

املئة عند الضغط على احللقة اخلارجية.
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ب������دأت أدرك هذا في عام 1995، عندما ش������رعت في قراءة 
أعمال <S. ڤوگل> ]عالم األحياء الشهير في جامعة ديوك[. 
وفي كت������ب مثل »جهيزات احليـــاة«(1) و »كفـــوف القطط 
واملقاليع«(2) ف�<ڤوگل> يوضح ببراعة طريقة عمل تصاميم 
الطبيع������ة، ويظهر أوجه التش������ابه بينها وب������ني اجلهيزات 
الهندســـية(3). ومتتاز ف������روع األش������جار وأجنحة الطيور 
وسيقان س������رطان البحر وخراطيم الفيلة كلها بأنها مرنة 
وقوي������ة. أما مكوناتها، فإم������ا أن تنمو من بعضها البعض، 
أو تك������ون مترابطة جنبا إلى جنب بروابط قوية ذاتية النمو 
خافا ألنظمة التروس والزالجات والنوابض. وميكن لتلك 
األنظم������ة املرنة االنحن������اء واالعوجاج والتم������دد من خال 

استغال مرونتها الكامنة.
وعبر آالف الس������نني تراكمت لدى بني البش������ر الكثير 
م������ن اخلبرة في تصمي������م هياكل قوية وصلبة كاجلس������ور 
واملباني. وفي الغالب، إننا نفعل ذلك عن طريق اس������تخدام 
امل������واد القوي������ة والصلبة. ف������إذا تزايدت الضغ������وط، فإننا 
نضيف وببساطة املزيد من املواد لتوزيع احلمل أو لزيادة 
والصابة. والصابة ههنا أمر جيد ومحمود، في حني أن 
املرونة أمر س������يىء. وفي الواقع، عندما يكون احلديث عن 
الهياكل اجلامدة، فإن االنحراف - أو القابلية للتش������وه أو 
التغير حتت الضغط - يعد أمرا مرغوبا في حالة التصميم 

املقاوم للزالزل فقط.
وفي املقابل، يتجاوب التصميم املطاوع مع االنحراف. فإذا 
ازداد تركي������ز اإلجهاد كثيرا على نقطة مرنة ما، فإننا جنعلها 
أرق ال أس������مك، ذلك ألن وظيفة البنية املطاوعة هي اس������تغال 

املرونة بوصفها وظيفة ميكانيكية أو حركية.
وفي حالة غط������اء زجاجة الش������امبو، يتركز الضغط على 
اجل������زء املبلمر الرقيق الذي يربط الغطاء بالقاعدة. وكما يتبع 
امللقُط الطبي الرخيص الثم������ن التصميَم ذاته. وعندما تتركز 
الضغ������وط في منطقة منفصلة رقيقة، يس������مى االنثناء عندها 
املطاوعــــة املركــــزة lumped compliance. لقد عكف الباحثون 

على دراس������ة املطاوعة املركزة منذ خمسينات القرن املاضي. 
وفي اآلونة األخي������رة، فإن <A. ميدا> ]من جامعة ميس������وري 
للعلوم والتقانة[ و<L. هوي������ل> ]من جامعة ب���ريگهام ي���ون�گ[ 
و <S. أوت��ان> ]م��ن ج��امع��ة ِمتش�يگ�ان[ و <M .L. كابيبر> ]من 
معهد ماساتشوس������تس للتقانة[ قاموا جميعا بسلس������لة من 
البح������وث املمتازة حول هذا املوض������وع، موضحني التطبيقات 
املختلف������ة للمطاوعة املركزة ف������ي األدوات الدقيقة وجهيزات 

التوضيع النانوي(4).
وفي املقاب������ل، فإن القوس والنش������اب ال يحتوي على مثل 
ه������ذه املناطق لانثناء املتموضع. فه������و يضرب مثاال صريحا 
ورائعا »للمطاوعـــة املتوزعـــة« distributed compliance على 
مدى طوله بأكمله. وتعتبر هذه املطاوعة املتوزعة أمرا أساسيا 
لبن������اء اآلالت املرنة التي تق������وم بأعمال ثقيلة - كاألجنحة التي 
ُتبقي على الطائرات في اجلو، أو احملركات التي تعمل ملايني 
الدورات، على س������بيل املث������ال. وعندما ب������دأت العمل في هذا 
املجال، لم أمتكن من العثور على أس������س نظرية أو طرق عامة 
لتصميم أجه������زة ذات املطاوعة املتوزعة. وكان ذاك هو املكان 
ال������ذي ركزت فيه جهودي بطبيع������ة احلال، وهو املكان الذي ال 

يزال اهتمامي مركزا عليه.

بداية بشكل صغير(�)
ب������دأت العمل على آالت مرنة أحادية القطعة ليس لكونها 
أم������را جدي������دا وممتعا، ب������ل ألن التصمي������م الاجتميعي 
هو ضرورة قص������وى في بعض التطبيق������ات. فقد عملت 
أوال في دراس������ة األنظمة امليكانيكي������ة الكبيرة مثل نواقل 
احلركة في الس������يارات. ولكنني وجدت نفسي في أوائل 
التس������عينات أقوم بتصمي������م آالت صغي������رة جدا - هي 
أنظمـــة كهروميكانيكيـــة ميكرويـــة (MEMS)(5). وكان 
ه������ذا متعلقا إلى حد كبير بظروف تلك احلقبة. فقد بدأت 
شركات االتصاالت للتو بتطوير مفاتيح بصرية لشبكات 
األلياف الضوئية؛ كان عليها استخدام محركات في غاية 
الصغر لتغيير زوايا املرايا بسرعة كبيرة، ومن ثم توجيه 
اإلشارات الضوئية إلى اجتاه أو آخر. وبعد فترة ليست 
بالطويلة وبعد قراءتي لكتب <ڤوگل> واستكش������افي لعالم 
التصميم املرن، بدأت في مشروع مع <S. روجرز> وفريقه 
في مختبر س������انديا الوطني، قســـم األنظمـــة امليكروية 

STARTING SMALL (�)
Life’s Devices (1)

Cat’s Paws and Catapults (2)
engineered devices (3)

nanopositioning devices (4)
micro electromechanical systems (5)

Sridhar Kota

يك بالهندس������ة في جامعة ِمتش������يگان ومؤسس ورئيس  <كوتا> أس������تاذ كرس������ي هرِّ
.FlexSys, Inc الشركة

املؤلف
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microsystems division، حي������ث بدت فكرة تصميم وحيد 

الشكل مناسبة جدا.
كان الباحث������ون في مختبرات س������انديا محتاجني إلى بناء 
محـــرك خطـــي(1) يق������در على تق������دمي إزاحة كافي������ة - مبقدار 
عش������رة ميكرونات على األقل. لكن قيود التصنيع للمحركات 
الكهروس������اكنة قلصت حركتهم مبيكرون������ني فقط. كنت أعرف 
ببس������اطة تعذر تصغي������ر تروس نقل احلركة مث������ا. وحتى لو 
س������لمنا بإمكانية العثور على ش������خص ذي أي������د ثابتة مبا فيه 
الكفاي������ة لتجميع ت������روس و محاور ومفاص������ل ذات أبعاد في 
نطاق امليكرون وامليكرونني، فإن اجلهاز الناجت س������يكون عدمي 
الدقة بالنس������بة إلى متطلبات الهندسة احلديثة. وحتتاج تقانة 
األنظم������ة MEMS إلى دقة من مرتبة ُعش������ر امليكرون لتصنيع 
ألعاب التركيب Tinkertoy. إل������ى جانب ذلك، تصنع جهيزات 
األنظم������ة MEMS بطريق������ة الدفعـــة batch كم������ا في الـــدارات 
املتكاملـــة integrated circuits، أي عش������رات آالف املكون������ات 
ف������ي منطقة بحجم ظفر إصبع. فقد قمت بتصميم مكبر حركة 
أحادي الش������كل لتوليد حركة مقدارها عش������رون ميكرونا إثر 

دمجه في احملرك الكهروستاتيكي.
وبحل������ول عام 1998 كان لدينا احملرك واملكبر يعمان بدقة 
وفعالي������ة. ومازلت أذكرني واقفا ف������ي املختبر، متأما بتعجب 
ذلك العنص������ر الصغير. لقد كان مس������تمرا بالعمل ألكثر من 
عش������رة بايني دورة من دون وجود عامات توقف في األفق. 
لكن األكثر إث������ارة لإلعجاب في رأيي، ه������و أن مكبر احلركة 
بأكمله وبجميع تعقيداته و مرونته، كان مَكونا من قطعة واحدة 

فقط من السيليكون املتعدد البلورات.

طائرات مرنة(�)
ومن ب������ني جميع األس������باب التي اخترت من أجلها دراس������ة 
التصميم املطاوع، أجد األكثر إحلاحا بينها هو تكيف الشكل، 
أو »التحول« morphing. ومتكن هذه القدرة على تغيير شكل 
الهي������كل آني������ا اآلالت الطبيعي������ة من العمل بأقص������ى قدر من 
الكفاءة. قارن، على س������بيل املثال، ه������ذه القدرة على التكيف 
السريع مبثياتها في عالم الهندسة الثابتة - القاطرة احملركة 
وأجنحة الطائ������رات واحملركات والضواغط واملراوح وغيرها. 
وجند هذه األجهزة وجميع األجهزة األخرى املصممة تقليديا 
تعمل بكفاءته������ا القصوى حتت ظروف محدودة للغاية، بينما 
يتراج������ع األداء في األوقات األخرى. فالطائرة، على س������بيل 
املثال، تتعرض ملجموعة متنوع������ة من ظروف الطيران لتصل 
من نقطة إل������ى أخرى. فهناك التغير في االرتفاع والس������رعة 
ب������ل وحتى الوزن - بفعل اس������تهاك الوق������ود؛ مما يعني أن 
الطائ������رة تعمل ط������وال الوقت تقريبا بكف������اءة أقل من كفاءتها 

FLEXIBLE FLIERS (�)
linear motor (1)

مع التصميم املرن، ميكن لألسطح املرنة القابلة للتشكيل أن حتل محل لوحات 
اجلناح اجلامدة )1(، وإلطارات مساحات الزجاج األمامي أن تصب من قطعة 

واحدة من املواد )2(، ولقطعة واحدة من البالستيك أن تقوم بعمل ما يقرب من 
لة للدباسة التقليدية )3(. األربعة والعشرين جزءًا املشكِّ

12

3
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How to Build a Robot Snake (�)

أساسيات

بالنسبة إلى الديدان واألخطبوطات والعديد من الرخويات األخرى، 
ال يشكل عدم وجود هيكل عظمي جامد إعاقة تذكر: فيمكنها احلركة 
باســـتخدام الس������وائل اللزج������ة elastofluidics. وتتكون أجســـامها من 
توليفة من األلياف النسيجية املتصلة ومن عضالت، حتيط بتجويف 
فيه ســـائل مضغـــوط. وتعتبر األليـــاف املتشـــابكة حلزونيا مبثابة 
مضـــادات ملقاومة ضغط الســـائل الناجت من تقلـــص العضالت، في 

حني يحدد اجتاه تشـــابك األلياف مدى احلركة. ويعكف املهندسون 
فـــي جامعة ِمتشـــيگان على تطوير اإلنس������االت robots اســـتنادا إلى 
املبدأ نفســـه. وميكن أن تشـــمل التطبيقات العملية جهيزات تقومي 
العظام التي تساعد على احلركة، وإنساالت قادرة على التعامل مع 
األشياء الدقيقة القابلة للكسر والتلف برقة شديدة، وهو ما ميكنها 

كذلك من العمل بأمان جنبا إلى جنب مع البشر.

كيف تصنع ثعبانا إنساليا(�)

أسطوانة جوفاء 
مطاطية

ضغط هواء 
أو سائل

اجتاه التشوه احلر

»السائب« بوضع الراحة (ال انضغاط)

مناذج ألياف مختلفة

األلياف والسائل
استخدمت معظم احملاوالت 
السابقة لتصميم اإلنساالت 

 snake robots الثعبانية
أجساما مقطعة - سلسلة طويلة 
من املكونات املفعلة. فقد قرر كل 

من >كوتا< و>J. بيشوب-موسر< 
]من جامعة ِمتشيگان[ استخدام 

سائل مضغوط ضمن ليف 
كحل بديل - حاوية مرنة مقواة 
»السائب« FREE. و»السائب« 
عبارة عن أسطوانة مفرغة من 

البوليمر املرن واملقوى بطبقتني 
أو ثالث من شبكة ليفية (في 
األعلى). وحتدد زوايا حلزنة 

األلياف حول األسطوانة مدى 
تغير الشكل عند انضغاط 

السائل في الداخل (في اليمني). 

الثعبان املاسك لألنابيب
قام <بيشوب-موسر> بتنفيذ إنسالة 

ماسكة لألنابيب صنع فيها »السائب« 
من أنبوب مرن مغلف بألياف طبيعية 

وميلؤه الهواء (أسفل اليسار). 
ويتغير شكل »السائب« ليأخذ شكل 
احللزون عند زيادة ضغط الهواء، 

ومن ثم يضغط بدوره على 
داخل األنبوب (أو تنحشر من 

اخلارج) (أعلى اليسار). 
وميكن لهذا الثعبان 

املاسك لألنابيب حمل 
أشياء تصل إلى 
مئة ضعف وزنه.

شبكة ألياف - طبقة 3 (أخضر)

شبكة ألياف - طبقة 2 (أزرق) شبكة ألياف - طبقة 1 (برتقالي)
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انضغاط »السائب« يؤدي إلى 
تشبثه باجلدران الداخلية 

لألنبوب وفق شكله احللزوني.

الثعابني تنضم إلى القوى
نظرا لثبات طول وتوجيه 

ألياف »السائب الواحد«، فإنه 
يغير شكله بطريقة واحدة 

عند انضغاطه. فقد قام كل من 
>G. كريشنان< ]من جامعة 

إلينوي في أوربانا-شامپني[ 
و>بيشوب-موسر< بتنفيذ عدد 

من »السوائب« املرتبطة إلى 
بعضها؛ مما أتاح قدرا أكبر من 
احلركة (التفاصيل في اليمني). 

ويتخذ هذا العنصر املركب شكال 
مختلفا تبعا »للسائب« املفعل. 

فقد لونت »السوائب« املضغوطة 
بلون مختلف عن غير املضغوط 
كما يوضح في السلسلة أدناه، 

الرمادي في حالة الراحة.

 robots هل اإلنساالت
الناعمة قادمة؟ 

التزال األبحاث املتصلة 
»بالسوائب« اخلاصة 
باإلنساالت في بداية 

الطريق، لكن >كوتا< يزعم 
أن التطبيقات ميكن أن 

تتضمن اجلهيزات الطبية 
وتفتيش األنابيب وحتى 

خط إنتاج بإنساالت ناعمة 
وماهرة (في اليمني) قادرة 
على تناول منتجات هشة 

التستطيع اإلنساالت 
احلالية القيام بها اآلن. 
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القصوى. لك������ن الطيور، من ناحية أخ������رى، ميكنها أن تقلع 
وحتط وحتوم وتنقض با جهد يذكر بفضل تشكيل أجنحتها 

حسب احلاجة.
وفي منتصف التس������عينات، تس������اءلُت عما إذا كان أي 
 (camber احديدابه) شخص قد حاول تغيير شكل اجلناح
أثناء الطيران لتحسني األداء. وقد اكتشفت، ولدهشتي، أن 
األخوين <رايت> اخترعا نوعا مختلفا من حتول أو حتريف 
اجلن������اح في طائرتهما األصلية. كما علمُت الحقا أن تغيير 
احديداب اجلن������اح للتعامل مع مختلف ظروف الطيران في 
الطائرات احلديثة ظل هدف������ا بعيد املنال لعقود عدة. حتى 
جلس������ت ذات ليلة عند طاولة غرفة الطع������ام وبدأت بالعمل 

على التصميم.
وبع������د بضعة أش������هر من 
املوض������وع، الحظت  دراس������ة 
مق������اال صغيرا ف������ي صحيفة 
يومي������ة يتحدث ع������ن بحث في 
األجنح������ة املرنة قد أجري في 
أواخ�������ر الثم�انين��ات بق��اع���دة 
اجلوي������ة  <رايت-پاترس������ون> 

وكان  أوهاي������و.  والي������ة  ف������ي 
املهندسون هناك يطلقون على 
هدفهم اسم اجلناح املتكيف 
 mission-adaptive مع املهمـــة
wing. ول������م يذك������ر املقال أي 

شيء عن نتائج بحثهم، لكنني 
تيقنت أن فكرة اجلناح املتحول ليس������ت بتلك الفكرة احلمقاء 
كما خش������يت. ولذلك قمت باالتصال بالباحثني والسؤال عما 
إذا كان������وا يرغبون في التعرف على تصميمي، فكان احلماس 

الشديد هو رد فعلهم.
لقد أوضح الباحثون أن معظم احملاوالت الس������ابقة لبناء 
اجلناح املتحول، إن لم يكن كلها، استخدم هياكل معقدة - 
آلي������ات ثقيلة وجامدة مع العش������رات من مح������ركات التحكم 
القوية جلعل هيكل اجلناح يتش������كل وفقا لظروف الطيران. 
فعلى س������بيل املثال، عدل املهندس������ون مرة جن������اح الطائرة 
املقاتلة F-111 باس������تخدام لوحات مرنة. وبالفعل، فقد أظهر 
اجلناح املتكيف قدرات أيروديناميكية aerodynamic فائقة، 
لك������ن الهيكل كان ثقيا ومعقدا بحيث أخرجه ذلك من دائرة 

التطبيق العملي.
لم يفاجئن������ي هذا األمر كثي������را. فتصميم جناح عملي 
ذي هندس������ة متغيرة يتطل������ب تلبية العديد م������ن املتطلبات 

املتعارض������ة. إذ يجب أن يكون اجلناح خفيف الوزن وقويا 
مب������ا يكفي لتحمل آالف الكيلوغرام������ات الناجمة عن حمل 
الري������اح، كما يتمتع مبوثوقية عالية للعمل مئات اآلالف من 
الس������اعات، وأن يكون س������هل التصنيع والصيانة وشديد 
التحم������ل ملا قد يتعرض ل������ه من مواد كيميائية أو أش������عة 
فوق بنفس������جية، إضافة إلى التغيرات الكبيرة في درجات 
احلرارة. لم تكن أدوات التصميم والبرمجيات املستخدمة 
ف������ي ذلك الوقت مهي������أة لتصميم أو تصني������ع آالت أحادية 
الشكل، تاركة التصاميم التي تتطلب الكثير من املتطلبات 

املتنافسة وحدها.
فق�د اس�تفاد تصميم اجلناح املرن الذي قدمته إلى قاعدة 
 <رايت-پاترس������ون> من مرونة مكون������ات االختبار التي كانت 

مواد صناعة الطيران والفضاء 
فكانت  أما اجلناح،  التقليدية. 
له بنية داخلي������ة ميكنها إعادة 
استجابة  بس������هولة  التش������كل 
لقوة مطبقة من محرك داخلي 
صغي������ر، ف������ي حني ظ������ل هذا 
اجلن������اح قوي������ا عن������د تعرضه 
في  ش������ديدة  خارجية  لق������وى 
اختبار نفق الرياح. وأثار هذا 
التصمي������م كثيرا حماس كب��ار 
املهن��دسني في قاع���دة <رايت-
پاترسون> كما أثار حماستي؛ 
مما دفعني في الشهر 2000/12 
إلى تأس������يس الش������ركة FlexSys لتطوير التطبيق������ات العملية 

للتصميم املتوافق.
وبعد س������ت س������نوات تخللها الكثير م������ن التطوير وعدة 
اختب������ارات ناجحة داخل نفق الري������اح، متكنا من التوصل 
إلى من������وذج من اجلناح املرن وإلصاقه باجلانب الس������فلي 
 Scaled لنم������وذج مصغر لطائرة مصنعة من املـــواد املركبة
 ،White Knight األبيـــض  الفـــارس  س������ميت   Composites

إلجراء اختب������ارات الطيران في صحراء موجاڤي. فقد ثبت 
اجلناح حتت جس������م الطائرة النفاثة، وجهز بالكامل لقياس 
معامات الرفع والسحب أثناء الطيران. وقد تراوح معامل 
الرف������ع ب������ني 0.1 و1.1 من دون زيادة في معامل الس������حب؛ 
ويترجم هذا إلى زيادة كفاءة الوقود بنسبة تصل إلى اثنتي 
عش������رة في املئة جلناح مصمم لتحقيق االس������تفادة الكاملة 
من اجلنيحـــات flaps املرنة اجلديدة. )إذا ما اس������تخدمت 
اجلنيح������ات املذك������ورة لتحدي������ث وتعديل األجنح������ة القائمة 

بالنســـبة إلـــى اآلالت الصغيرة جدا، مثل مكبر احلركـــة الكهروميكانيكية 
هذا، يصبح التصميم األحادي القطعة ضرورة من ضرورات التصنيع.
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بالفعل؛ فمن ش������أنها أن ترفع املردود مبقدار أربع في املئة 
أو أكثر.( ومبا أن شركات الطيران األمريكية تستهلك نحو 
س������تة عشر بليون غالون من وقود الطائرات سنويا، فيمكن 
اجلزم بأن النسب املذكورة، وإن بدت صغيرة، سيكون لها 
أكبر األثر من حيث التوفير. إضافة إلى ذلك، ميتاز اجلناح 
املع������دل بأنه أكثر بس������اطة، مع غي������اب أي جزء متحرك في 
آلي������ة التحول. ونتيجة لذلك، نحصل على ازدياد املوثوقية 

reliability ورفع نسبة الوزن إلى االستطاعة.

سيأتي االختبار احلقيقي ألجنحة الطائرات ذات األشكال 
املتكيف������ة عندم������ا حَتلُّ األس������طح القابلة للتحك������م املرن محل 

اجلنيح������ات التقليدي������ة متاما. ونقوم حاليا بوضع اللمس������ات 
األخيرة على مثل هذا املسعى. ومن خال العمل مع مختبرات 
 FlexSys ساح الطيران التابع للواليات املتحدة، تقوم الشركة
بتصميم وبناء سطح متصل ذي قابلية لانحناء )لاحديداب( 
والتقلب العرضي لتحسني األداء األيروديناميكي عند استخدامه 
في مكان جنيحات احلافة اخللفية املنتجة للسحب. كما زودنا 
 Gulfstream Aerospace طائرة خاصة برجال األعمال من الطراز
GIII بأس������طح مرنة من صناعتنا متغيرة الشكل والتحكم بدال 

م������ن اجلنيحات التقليدية. كانت النتيجة، أنه إضافة إلى توفير 
كبير في اس������تهاك الوقود، فإنه من املتوقع أن يقلل تصميمنا 
من الضجيج الناجت من حركة الطائرة في الهواء. ووفقا لوكالة 
الفضاء األمريكي������ة، فإن املصدر األعظم للضجيج الناجم عن 
هب������وط الطائرات هو الدوامات الناجت������ة عند احلواف احلادة 
والفج������وات بني اللوحات اخللفية للجناح واألجزاء الثابتة فيه. 
ومن أجل ذلك قمنا باس������تخدام أس������طح انتقالية للقضاء على 
ه������ذه الثغرات. ومن املقرر أن جت������رى اختبارات الطيران في 
مركز <نيل أرمس������تروجن> لبحوث الطيران التابع لوكالة ناسا 

في الشهر 2014/7.

حابون وزاحفون(�)
في الس������نوات القليلة املاضية، وبالتعاون مع طلبة الدراسات 
العليا الذين أشرف عليهم، بدأت بإجراء أبحاث في التصميم 
امل������رن مس������توحاة م������ن اآلالت الطبيعي������ة األكث������ر مرونة على 
األرض، وه������ي احليوانات الرخوي������ة الافقارية التي تخلو من 
الهياكل العظمية. ومتارس احليوانات األكثر غرابة فيها، مثل 
احللقيـــات annelids والديـــدان اخليطية nematodes، حياتها 
بطرق بدأنا مؤخرا بفهمها. في حني أن األمثلة املعروفة أكثر، 
مثل األخطبوطات، توفر مناذج مثالية يسعى إليها املهندسون 

املشتغلون بالتصميم املرن.
وعلى الرغم من افتقار الرخويات مثل الديدان واألخطبوطات 
إلى أي هيكل عظمي واض������ح، إال أنه ميكنها أن تتحرك بقوة 
وساس������ة. إنها تفع������ل ذلك في الغالب من خال ما يس������مى 
الســـوائل اللزجة elastofluidics. وتصنف أجسامها هندسيا 
على أنه������ا هيدروســـتات hydrostats - تتكون من توليفة من 
األلياف النس������يجية املتصلة ومن عضات حتيط بتجويف فيه 
سائل مضغوط. وتكشف الدراسة التشريحية لهذه املخلوقات 
عادة ترتيبا حلزونيا متش������ابكا من األلياف والعضات حتيط 
باألعضاء الداخلية، والتي بدورها حتتل اللب اململوء بالسائل. 
وتعتبر األلياف املتش������ابكة حلزونيا مبثاب������ة مضادات ملقاومة 

CREEPERS AND CRAWLERS (�)

متثل الـهيدروستات hydrostats القابضة على األنابيب كالتي تظهر هنا 
إثباتا لصحة املفهوم، وميكن أن يؤدي في النهاية إلى إنساالت ثعبانية لينة.
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ضغط الس������ائل الناجت من انقباض العضات، في حني يحدد 
اجتاه تشابك األلياف مدى احلركة.

تتعدد وجوه الهياكل العظمية الهيدروس������تاتيكية وطبيعتها 
في عالم احليوان. فأذرع األخطبوط ليست سوى هيدروستات 
ذوات عضات قوية، بينما يحوي خرطوم الفيل عددا من األلياف 
العضلية مرصوصة بإحكام حول جسم هيدروستاتيكي. أما 
جلد ثعبان البح������ر املقوى باأللياف، فيمثل وترا خارجيا يتيح 

للحيوان توليد قوة دافعة عظيمة للسباحة.
ال تزال أبحاثنا في الس������وائل اللزجة مبراحلها األولى، 
لكن رهاننا عل������ى هذه العناصر يتمث������ل بإمكانية أن تكون 
 soft robots »مبثابة جهي������زات لبناء »اإلنســـاالت الناعمـــة
وغيرها من اجلهيزات التي ميكنها التفاعل مع البشر والبيئة 
بس������ام. ومع ذلك، فمن املرج������ح أن تكون أقرب التطبيقات 
في مجال تقومي األعضاء. فعلى سبيل املثال، فإن املرضى 
الذين يعانون انكماش الذراع الناجم عن تصلب العضات 
وتش������وه املفاص������ل أو صابتها، ميكنهم اس������تخدام جهاز 
تق������ومي العظام املرن الذي يعي������د ذراعهم بلطف إلى موضع 

مفيد لألنشطة اليومية.

مطاوعة محل تقدير(�)
أثمرت نتائج األبحاث األساسية التي بدأناها في عام 1993 
مبساعدة العديد من طلبة الدراس������ات العليا املوهوبني في 
مختبر تصميم النظم املطاوعة بجامعة ِمتشيگان، مجموعًة 
نفيسة من الرؤى وأساليب التصميم املنهجية. ويقوم هؤالء 
الطلب������ة اآلن بالعمل من تلقاء أنفس������هم على تصاميم مرنة 
في جامعة والية پنس������لڤانيا وجامعة إلين������وي في أوربانا-
ش������امپني وجامع������ة إلينوي في ش������يكاغو وجامع������ة بوكنل 
ومختب������ر الدفع النفاث التابع لناس������ا ومختبرات س������انديا 
 KLA-Tencorالوطني������ة ومختبر أبحاث س������اح الطي������ران و
وشركة فورد للس������يارات والش������ركة FlexSys، إضافة إلى 
الش������ركتني Raytheon وIntel. كما تقترب بعض اجلهيزات 
التي طورناها على مدى السنني الفائتة من التسويق بفضل 
املهندس������ني املوهوبني ف������ي الش������ركة FlexSys. فقد أكملنا 
االختبارات املناخية إلطار مساحة الزجاج األمامي الوحيد 
الشكل وانتهينا من قالب اإلنتاج له، واملناقشات جارية مع 
شركات صناعة السيارات واملوردين الستخدامها كمساحة 
للزجاج اخللفي. ويتم تصنيع هذه املّساحة الوحيدة الشكل 
من البوليمر اللدن باحلرارة، املمتلئ بالزجاج؛ مما يجعلها 
تعمل بش������كل صحي������ح في كل الظروف اجلوية، الش������ديدة 
Scientific American, May 2014البرودة واحلرارة. إنها لن تنكس������ر أو تنثني حتى في حالة 

مراجع لالستزادة
 Better Bent Than Broken.  Steven Vogel in  Discover,  pages 62–67; May 1995.

نفض اجلليد والثلوج عنها بقوة. أما فيما يخص التسويق، 
فإن هذه املّس������احة ذات عمر أط������ول و موثوقية أكبر وتكلفة 

تصنيع أقل مقارنة مبثياتها املنافسات لها.
أما أجنحة الطائرات املرنة، فهي جاهزة من الناحية الفنية 
للتس������ويق التجاري منذ اآلن. وإن اس������تبدال اخلمس عشرة 
ف������ي املئة م������ن اجلزء اخلارج������ي للرفرف املس������تخدمة حاليا 
في اجلنيحات اجلزئية subflaps املطواعة الش������كل س������يوفر 
وحده خمس������ًا في املئة من وقود الطائرات في وضعية ضبط 
املسار فقط. أما استبدال الرفرف بكامله بأسطح مرنة ناعمة 
ومتغيرة، فس������وف يوفر نحو اثنتي عشرة في املئة من الوقود 
املس������تخدم في التصاميم اجلديدة. ق������د نضطر إلى االنتظار 
س������نة أو س������نتني للحصول على ترخيص من إدارة الطيران 
االحتادية، ولكن مبجرد اكتس������اب ثق������ة الصانعني باألجنحة 
املرن������ة، ميكننا الترجيح بأنها س������تحل متام������ا محل اللوحات 
املثبت������ة في الطائرات ذات األجنحة الثابتة بجميع أنواعها في 

املستقبل القريب.
وتكثر احلاالت التي ميكن للتصميم املرن أن يقلل إلى حد 
كبير عدد األجزاء املستخدمة في أي جهاز وذلك في قطاعات 
السيارات واألجهزة املنزلية والطبية والبضائع االستهاكية. 
لذا، فالتحدي األكبر هو إيصال هذه املعلومة إلى املصممني 
الصناعيني. واتساع نطاق االس������تخدام للمنتجات اجلديدة 
مثل مساحة الزجاج املطاوعة يسهم في جعلها حجة لصالح 
التصميم املرن. وعلى الرغم من ذلك، ال يزال أمر البرمجيات 
يش������كل حتديا؛ ف������ا يوجد حالي������ا أي أداة برمجية س������هلة 
االستخدام الستكشاف ومحاكاة التصاميم املرنة. ولكن من 
خال عقد مع مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)، تقوم الشركة 

FlexSys بتطوير برمجيات تتوافق مع تلك الرؤى.

سوف يستغرق األمر عدة سنوات لكي يصل التصميم 
امل������رن إلى حالة من القبول بدرج������ة معقولة. لكننا نرى أن 
اعتماده على نطاق واس������ع أمر ال مفر منه. فالقوة والدقة 
والبراعة والكفاءة التي تعطيها املرونة، ستتيح للمهندسني 
في العديد من املجاالت مجموعة جديدة متاما من األدوات 
الستخدامها، وقريبا سوف نبدأ جميعا بفهم وتقدير القوة 

الكامنة في كون الشيء مرنا.                             <
COMPLIANCE IS APPRECIATED (�)
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منها من قبل فريق خبراء يض������م الباحثني واملعلمني وإدارات 
امل������دارس معا. وتقول <كورنر> ]أس������تاذة عل������م النفس وأحد 
أعضاء فريق الرياضيات األول ومديرة مدرسة كارنيگي ميلون 
لألطفال[ إن املبادئ التطبيقي������ة ميكنها أيضا توجيه البحوث 
املس������تقبلية. وهي حتّث طلبة الدراس������ات العليا على االطاع 
على املبادئ الت������ي ترتبط مبجالهم والبحث عن املجاالت التي 

حتتاج إلى املزيد من االستكشاف. 
هذا وإن كل مس������ألة من مس������ائل البحث هي مبثابة محاولة 
إلدماج قطعة أخرى من أحجية كبيرة جدا في مكانها املناسب. 
وفي هذا الصدد يقول <J. مرلينو> ]رئيس شراكة القرن احلادي 
والعشرين ملبادرة تعليم العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات 
(STEM)، وهي منظمة ال تستهدف الربح في ضواحي فيادلفيا[: 

»ال أظ������ن أنه باإلمكان النظ������ر إلى التعليم م������ن الزاوية املتعلقة 
بإمكاني������ة حتقيق النتائ������ج الناجحة أم ال، كما ل������و أنه مصباح 
كهربائي. وال أعتقد أن املعرفة البشرية هي كذلك... ففي العصر 
اآللي تعودنا على التفكير في األش������ياء بطريقة آلية. هل تعمل؟ 
وهل ميكن إصاحها؟ وال أعتقد أنه في وسعنا إصاح التعليم 

كإصاح نبتة طماطم، إننا نزرعه ونعتني به.« 
وقد قامت منظمة <مرلينو> بإدارة دراسة مقارنة عشوائية 
مدتها خمس س������نوات ممول������ة من املعهد IES بش������أن فعالية 
تطبي������ق املبادئ األربعة للعلوم املعرفي������ة على تعليم العلوم في 
املدارس املتوس������طة. فت������م تخصيص مناهج دراس������ية معدلة 
أو غير معدلة بش������كل عش������وائي ملا مجموعه 180 مدرسة في 
بنس������لفانيا وأريزونا. واس������تند جزء من الدراسة إلى أبحاث 
العلوم املعرفية بش������أن الطريقة التي يس������تفيد بها الناس من 
األش������كال والصور. ويقول <مرلين������و> إن الباحثني أدركوا أن 
بعض األش������ياء التي قد يضعها مصّممو الرس������وم البيانية - 
مث������ل كثرة األل������وان – يعمل عمليا على تش������تيت االنتباه عن 
التعلم. كما وجد الباحثون أن الطلبة بحاجة إلى تعليمات لدى 
قراءة األش������كال البيانية. وميكن إدراج هذا النوع من النتائج 
في تصميم الكتب الدراس������ية اجلدي������دة. وقد يقضي املعلمون 
مدة طويلة في شرح وتعليل معنى الرموز املختلفة الواردة في 

شكل ما مثل األسهم واألشكال املقطعية.
إن جع������ل املعلمني واملربني جزءا مهما م������ن عملية البحث 
يسفر أيضا عن نتائج ميكن إدخالها في الصفوف الدراسية. 
وغالب������ا ما يش������عر املعلمون بأن اخلبرة التي اكتس������بوها من 
جتاربه������م يتم جتاهلها وأنهم ُيعطون ب������دال من ذلك كل بضع 
سنوات منهاجا جديدا يفترض أن يقوم على األدلة والبراهني 
دون شرح السبب الذي جعل املنهاج اجلديد أفضل من سابقه 
بكثير. كما أن الباحثني لم يشعروا بوجه عام في املاضي بأن 

من واجبهم شرح عملهم للمعلمني. وهذا أمر آخذ في التغيير، 
كما تقول <N. نيوكومب> ]أستاذة علم النفس في جامعة تيمبل 
واحملقق الرئيس������ي ملركز عمليات التعلم واملعلومات املكانية[. 
فهي تقول: »في اعتقادي أن الناس أخذوا يعون بالفعل فكرة 
أن������ك إذا اقتطعت منهم الضريب������ة االحتادية، فيفترض بك أن 

تشاركهم في معرفتك.«
ميكن لتبادل املعرفة أن يجري باالجتاهني. ففي الدراس������ة 
املتعلقة باملنهاج العلمي في بنسلفانيا وأريزونا، كان املعلمون 
يشاركون في التصميم األولي للتجارب، »وكانوا مبثابة معلمني 
كبار، فهم يدّرس������ون ويقدمون إلينا املاحظات والردود،« على 
حد قول <نيوكومب>. وألن الدراس������ة مت������ت في مدارس فعلية 
ب������دال من املختبر، فقد كان الباحثون يدربون معلمي الصفوف 

مبوازاة التقدم في العمل.
ويشير باحثون آخرون إلى النموذج الفنلندي الذي تشكل 
فيه النظريات التربوية ومنهجيات البحث واملمارس������ات جزءا 
مهما من تعليم املعلمني، وفقا ملا ذكره <P. س������البيرگ> الذي 
وضع في عام 2011 »دروســـا فنلندية«(1)، وهي ش������رح يبني 
كي������ف متكنت الباد من إعادة بناء نظامها التربوي واالرتقاء 
به إلى طليعة الدول في الرياضيات ومعرفة القراءة والكتابة. 
وبطريق������ة أو بأخرى، يعتبر أن املقارن������ة باملدارس األمريكية 
غي������ر منصفة ألن فنلندا بلد يتس������م بقدر أكبر من التجانس. 
لكن <نيوكوم������ب> تعتقد أن تدريب املعلم األمريكي ينبغي أن 
يتضمن آخر التطورات املستجدة في العلوم املعرفية. وتقول 
إنه في الكثي������ر من برامج تعليم املعلمني يت������م »تعليم الطلبة 
مادة علم نفس متخلفة عن الوقت احلاضر ليس مبدة عش������ر 
سنوات فحسب بل مبدة قد تصل إلى أربعني عاما.« وميكن 
لهذه اخلبرة األساس������ية أن تساعد املعلمني على تقييم أهمية 
البحوث احلديثة وإيجاد طرق إلدخالها في صفوفهم. وتقول 
<نيوكومب>: »ال ميكنك فعا أن تكتب نصا عن كل ما يحدث 

في الصف الدراسي. وإذا كان لديك بعض املبادئ في ذهنك 
بش������أن ما تقوم به ف������ي تلك اللحظات اخلاطف������ة، فأنت تقوم 
بعملك بشكل أفضل.«                                        <

Finnish Lessons (1)

Scientific American, August 2014
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حماية البيانات الكبيرة من نفسها(�) 
خطة ثاثية اخلطوات الستخدام البيانات بشكل صحيح في عصر جتاوز احلكومات. 

<S” .A“. پنتاند> 

ع�ل������ى م��دى العق��ود الق�ليل��ة األول������ى م�ن وج���ودها، ك�ان�ت 
وكالة األمن القومي (NSA)(1) دائرة هادئة لها وظيفة أساسية 
واحدة هي: مراقبة االحتاد السوڤييتي. فقد كان عدوها وحيدا 
ومحددا بوضوح. وكانت أدواتها الرئيس������ة عمليات التنصت 

على الهواتف، وطائرات التجسس وامليكروفونات املخفية. 
تغي������ر كل ذلك بعد هجمات احلادي عش������ر من س������بتمبر. 
وأصب������ح الع������دو الرئيس للوكالة NSA ش������بكة منتش������رة من 
اإلرهابيني املس������تقلني. فأي شخص في العالم ميكن أن يكون 
هدفا مش������روعا للتجس������س. كما أن طبيعة التجسس نفسها 
قد تغيرت مع انتش������ار قنوات االتصال الرقمية اجلديدة. ومع 
بداية النمو املطرد ألجهزة الهواتف النقالة املتصلة باإلنترنت 

لم تعد األدوات القدمية للوكالة NSA كافية على ما يبدو. 
واستجابة لذلك، تبنت الوكالة NSA استراتيجية جديدة 
 NSA هي: جمع كل املعلومات. وعلى حد تعبير مدير الوكالة
السابق <K. ألكسندر>، عندما تبحث عن إبرة في كومة قش، 
فأن������ت بحاجة إل������ى كومة القش برمتها. فق������د بدأت الوكالة 

NSA بجمع كم هائل من تس������جيات املكاملات الهاتفية التي 

يجريه������ا بالفعل كل ش������خص تقريبا ف������ي الواليات املتحدة 
األمريكية؛ وسرعان ما بدأت بتجميع البيانات الكبيرة حول 
مجمل الرس������ائل التي يتم تبادله������ا على اإلنترنت عن طريق 
األش������خاص جميعهم تقريبا خارج الوالي������ات املتحدة. ولم 
ميِض وقت طويل حتى ب������دأت الوكالة NSA بجمع كمية من 
البيانات كل س������اعتني تعادل في حجمها التعداد السكاني 

للواليات املتحدة.
وكان املكان الطبيعي بالنس������بة إلى الوكالة NSA لتخزين 
كوم������ة القش اجلديدة الهائلة ه������ذه هو املكان ذاته الذي كانت 
تخزن فيه على الدوام املعلومات االس������تخباراتية: في املرافق 
اآلمنة اخلاصة بالوكالة. بي������د أن هناك عواقب لهذا التجميع 
املركز للبيانات في مكان واحد. فقد أصبحت فجأة املعلومات 
الشخصية اخلاصة بجميع البشر تقريبا في كل أنحاء العالم 
في متناول أي محلِّل يعمل لدى الوكالة NSA إذا ما رغب في 
 NSA االط������اع عليها. وتخزيُن البيانات أيض������ا جعل الوكالة
معرضة أكثر من أي وقت مضى للتس������ريبات. أحد املقاولني 
التابع������ني للوكال������ة NSA حينها، <E. س������نودن>، الذي أغضبه 
احلجم الهائل ألنش������طة جمع البيانات السرية التي تقوم بها 
الوكالة NSA، متكن من حتميل آالف امللفات الس������رية من أحد 
خ������وادم الوكالة في ه������اواي، وطار إلى هونگ كونگ وس������ّلم 

الوثائق إلى الصحافة. 
كانت البيانات حول السلوك البشري، مثلما هي احلال مع 
معلومات التعداد الس������كاني، ضرورية لعمل كل من احلكومة 
والصناع������ة. ولكن أن تقوم وكالة س������رية بجمع البيانات عن 
مجمل الس������كان، وتخزين تلك البيانات في مجموعات خوادم 
س������رية، وتعمل عليها بقليل من اإلشراف أو من دون إشراف 
هو أمٌر يختلف نوعيا عن أي ش������يء س������بق ذل������ك. ليس من 
املس������تغرب، إذن، أن تثي������ر إفصاحات <س������نودن> مثل هذا 

Saving Big Data from Itself (�)
the National Security Agency (1)

باختصار
لطامل������ا كانت البيانات حول الســـلوك البشـــري ضرورية 
لعمل كلٍّ من احلكومة والصناعة. ولكن كيف مُنكن املؤسس������ات 
من جمع وحتليل البيانات دون إساءة استخدام تلك املعلومات؟

ميكننـــا البدء بتبني بعض املبادئ األساس������ية. وينبغي على 
وكالة األمن القومي (NSA)(1) واملنظمات احلكومية األخرى أن تترك 
البيانات الكبيرة منتش������رة في قواعد بيانات منفصلة عن بعضها 
وظيفيا وتش������رف عليها منظمات مس������تقلة. وينبغ������ي على كل من 
يحتفظ بالبيانات الشخصية أو يشاركها، مبن في ذلك املواطنني، 

أن يحمي عمليات نقل وتخزين املعلومات عن طريق التشفير. 

في العصر الرقمي، يتعني علينا أيضا أن ندرك أن السياسة 
القائمة والتقاليد املتبعة لن تكون كافية. فالس������بيل الوحيد ملعرفة 
األس������اليب الناجعة هو من خال التجريب الشفاف واملتواصل 

في إجراءات التعامل مع البيانات الكبيرة.

املجلد 30 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2014



63 (2014) 12/11

اجلدل العام الساخط.
وحت������ى اآلن يْنص������بُّ ُجل التعليقات حول أنش������طة جمع 
البيان������ات للوكالة NSA على األبعاد األخاقية والسياس������ية. 
ولم يوَل س������وى اهتم������ام ضئيل للجوان������ب الهيكلية والتقنية 
لكارث������ة الوكالة NSA. وليس������ت فقط السياس������ات احلكومية 
جلمع واس������تخدام البيانات الكبيرة غير مائمة، ولكن أيضا 
عملي������ة صناعة وتقييم تلك السياس������ات بحاجة إلى التحرك 
بش������كل أس������رع. ويجب أن تتكيف املمارسات احلكومية مع 
الس������رعة التي تتطور بها التقانة. فا توجد إجابة بس������يطة، 
ولكن بإمكان مجموعة قليلة من املبادئ األساسية أن تضعنا 

على الطريق الصحيح. 

the M.I.T. Human Dynamics Laboratory (1)
Social Physics (2)

Alex “Sandy” Pentland
يدير <پنتالند> مختبر الديناميكية البش������رية التابع ملعهد ماساتشوستس 
للتقانة (M.I.T)(1) ويش������ارك في إدارة مبادرات البيانات الكبيرة والبيانات الشخصية 
للمنتدى االقتصادي العاملي. وقد ُنِش������ر كتابه األخير، »الفيزي������اء االجتماعية«(2)، في 

.Penguin Press “الشهر 2014/1 عن طريق دار النشر ”بنگوين پرس

املؤلف

اخلطوة

1
بعثرة كومة القش

كان <ألكس������ندر> مخطئا حول البحث عن إبرة في كومة قش. 
فأن������ت ال حتتاج إلى كومة الق������ش برمتها - وإمنا إلى املقدرة 
فق������ط على فحص أي ج������زء منها. فتخزين كمي������ات هائلة من 
املعلومات في مكان واحد ليس أمرا غير ضروري فحس������ب، 
وإمنا هو من اخلطورة مبكان بالنسبة إلى كل من اجلواسيس 
واألشخاص املتجس������س عليهم على حد سواء. وبالنسبة إلى 
حة أكثر  امة مرجنَّ احلكومات، تصبح إمكانية التس������ريبات الهدنَّ
بكثير. أما بالنس������بة إلى األفراد، فإنه توجد إمكانية الرتكاب 

انتهاكات غير مسبوقة ملسألة اخلصوصية.
تش������ير اإلفصاحات التي عرضها <س������نودن> بوضوح إلى 
أن املعلوم������ات التي في حوزة احلكوم������ة أصبحت مركزة أكثر 

م������ن ال������ازم. وينبغي 
 NSA الوكال������ة  عل������ى 
احلكومية  واملنظم������ات 
البيانات  األخرى إبقاء 
الكبي������رة ف������ي مكانها، 
عليها  تش������رف  بحيث 
أنش������أت  التي  املنظمة 
قاع������دة البيان������ات، مع 
تشـــفير  مخطط������ات 
مختلف������ة.   encryption

ويج������ب أن يتم تخزين 
املختلف������ة  األن������واع 
م������ن البيانات بش������كل 
البيان������ات  منفص������ل: 

املالية في قاعدة بيانات فعلية واحدة، والسجات الصحية في 
قاعدة بيانات أخرى، وهلم جرا. ويجب أن يتم تخزين املعلومات 
عن األفراد واإلشراف عليها بشكل منفصل عن األنواع األخرى 
م������ن املعلومات. والوكال������ة NSA أو أي كيانات أخرى ممن لها 
أسباب قانونية وجيهة للقيام بذلك ستبقى قادرة على فحص أي 
جزء من كومة القش املنتش������رة على نطاق واسع. فهي ببساطة 

لن حتتفظ بكومة القش بكاملها في موقع خادم واحد.
  أس������هل طريقة إلجن������از عملية تفكيك ه������ذا التجمع هي 
بوقف اختزان املعلومات. لنفسح املجال لشركات االتصاالت 
وش������ركات اإلنترنت أن حتتفظ بسجاتها. وال يوجد أي داٍع 
للعجل������ة في تدمير مخ������ازن البيانات احلالي������ة املوجودة لدى 
الوكال������ة NSA، ألن كّا من محتوى تلك الس������جات والبرامج 

املرتبطة بها سوف يصبح عاجا قدميا ال قيمة له. 
 NSA قد يك������ون من الصعب أن نتصور أن تق������وم الوكالة
بالتخلي عن أنش������طتها في جمع البيان������ات - وفي الواقع، لن 
يحدث هذا األمر دون أن يصدر تشريع أو أمر تنفيذي بذلك - 
ولكن القيام بذلك سوف يصبُّ في مصلحة الوكالة ذاتها. ويبدو 
أن الوكالة NSA ُتدرك هذا األمر أيضا. وفي كلمة ألقاها نائب 
وزير الدفاع حينها <B .A. كارتر> في منتدى »األمن« الذي أقيم 
الصيف املاضي في مدينة آس������پن بوالية كوالرادو األمريكية، 
ص فيها مصدر املش������كات التي تعاني منه������ا الوكالة  َش������خنَّ
NSA. »جاء الفش������ل ]من تس������ريبات <سنودن>[ جّراء شكلني 

من املمارس������ات تقوم بهما الوكالة ونحن بحاجة إلى االنكفاء 
عنهما... كانت هناك كمية هائلة من املعلومات املجمعة بشكل 
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(1) مصطلح metadata يعني دليل املعلومات أو املعلومات التوضيحية مثل تلك املوجودة 
في بطاقات فهرس املكتبات العامة التي حتتوي على معلومات عن الكتب ومؤلفيها 

وغيرها من املعلومات.
trust network (2)

the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (3)

مركز في مكان واحد. وهذا خطأ«. وثانيا، »كان هناك شخص 
واح������د ُأعطيت إليه صاحيات كبيرة ج������دا للوصول إلى تلك 
املعلوم������ات ونقلها. ولم يتوجب أن يكون األمر على هذا النحو 
رة التي تعمل على  عة واملش������فنَّ أيضا«. إن قواعد البيانات املوزنَّ
أنظمة حواس������يب مختلفة لن جتعل منط <س������نودن> للتسريب 
أكثر صعوبة فحس������ب، وإمنا سوف توفر أيضا احلماية ضد 
الهجمات اإللكترونية من اخلارج. فأي محاولة لاستفادة من 
املعلومات لن ينجم عنها على األرجح سوى الوصول إلى جزء 
مح������دود جدا من قاعدة البيان������ات بأكملها. وحتى احلكومات 
االس������تبدادية س������وف تس������تفيد من توزيع البيانات: فالبيانات 
ل على املطلعني من داخل  عة بش������كل مركز ميكن أن ُتسهِّ املجمنَّ

املؤسسة القيام بانقاب. 
كيف ميكن أن تس������اعد عملية توزي������ع البيانات على حماية 
ن من تتبع  اخلصوصي������ة الفردية؟ تكمن اإلجابة ف������ي أنها مُتكِّ
أمناط االتصال بني قواعد البيانات ومشغليها من البشر. فكل 
فئة من عملية حتليل البيانات، سواء كانت عملية بحث عن مادة 
معينة أو إجراء حس������اب إلحصائية ما، لها منط اتصال مميز 
خاص بها - أي توقيعها اخلاص على شبكة اإلنترنت للروابط 
وعمليات اإلرسال بني قواعد البيانات. وهذه التواقيع، أي دليل 
 metadata (1)املعلومات التوضيحية حول البيانات اخللفية
about metadata، ميكن استخدامها في مراقبة األمناط العامة 

لاتصاالت مع االحتفاظ بخصوصيتها. 
لنأخذ في االعتبار هذه املقارنة: عندما تكون أمناط االتصال 
ب������ني مختلف اإلدارات في ش������ركة ما مرئي������ة )كما هي احلال 
مع البريد العادي(، ف������إن أمناط العمليات العادية تكون مرئية 
للموظفني في تلك الشركة علما بأن محتوى العمليات )محتوى 
الرسائل البريدية( يظل محجوبا. فعلى سبيل املثال، لو الحظ 
الشخص املس������ؤول عن حفظ الس������جات الصحية للموظفني 
بأنه مت االطاع بش������كل مفاجئ على عدد غير طبيعي من تلك 
الس������جات اخلاصة م������ن قبل مكتب الس������جات املالية، لكان 
بإمكانه أن يطلب تفس������يرا لذلك. وبالطريقة ذاتها، فإن هيكلة 
عمليات البيانات الكبيرة بش������كل يولِّد معلومات توضيحية عن 
البيانات اخللفية جتعل عملية الرقابة ممكنة. وميكن لشركات 
االتص������االت تتبع م������ا يحدث لها. وميكن للمؤسس������ات املدنية 
املس������تقلة، وكذلك الصحافة، أن تستخدم هذه البيانات لتقوم 
بوظيف������ة هيئة رقابية على الوكال������ة NSA. ومع دليل املعلومات 
التوضيحية حول البيانات اخللفية، ميكننا أن نفعل مع الوكالة 

NSA ما تفعله هي مع كل شخص آخر.

اخلطوة

2
تقوية خطوط إرسال البيانات لدينا 

إن إزالة املخزون الهائل للبيانات لدى الوكالة NSA ليست سوى 
اخلطوة األولى نحو ضمان اخلصوصية في عالم غني باملعلومات. 
ولعل حماية عملية نقل وتخزين املعلومات عبر التش������فير ال تقل 
أهمي������ة عن ذل������ك. فمن دون مثل وس������ائل احلماي������ة هذه، ميكن 
اخت������اس البيانات م������ن دون أن يعلم أحد بذلك. وهذا الش������كل 
من أش������كال احلماية مطلوب على نحو خاص في عالم ترتفع فيه 

معدالت اجلرائم اإللكترونية ومخاطر احلرب اإللكترونية. 
كل من يستخدم البيانات الشخصية، سواء كان جهة حكومية، 
أو مؤسسة خاصة أو فرد، ينبغي أن يتنَّبع بعض القواعد األمنية 
األساس������ية. وينبغي أن يتم التبادل اخلارجي للبيانات فقط بني 
نظم البيانات التي تتمتع مبعايير أمنية مماثلة. ويجب أن تتطلب 
كل عملية خاصة بالبيانات سلس������لة موثوقة من إثباتات الهويِّة 
بحي������ث ميكننا معرفة مص������در البيانات ووجهته������ا. وينبغي أن 
تخضع جميع املؤسس������ات لرقابة دلي������ل املعلومات التوضيحية 
والتدقي������ق التحقيق������ي، على غرار الطريقة الت������ي تتم فيها اليوم 

مراقبة بطاقات االئتمان الكتشاف عمليات االحتيال. 
أحد النماذج اجليدة هو ما يسمى شبكة الثقة(2). وتشمل 
شبكات الثقة شبكة حاسوب تتابع كل التصاريح التي يقدمها 
املس������تخدم لكل جزء من البيانات ضم������ن إطار قانوني يحدد 
ما هو مس������موح به وما هو محظور التعامل به بالنس������بة إلى 
هذه البيانات - ويح������دد العواقب في حال وقوع انتهاك لهذه 
التصاري������ح. ومن خال احملافظة على تسلس������ل تاريخي غير 
قاب������ل للعبث به للتصاريح ومصادرها، ميكن مراجعة وتدقيق 
ش������بكات الثقة بشكل آلي لضمان أن هناك التزام باالتفاقيات 

اخلاصة باستخدام البيانات.
وقد أثبتت اإلصدارات الراس������خة من شبكات الثقة بأنها 
آمنة ومتينة على حد س������واء. وأشهر هذه الشبكات هي شبكة 
جمعية االتصاالت السلكية والالسلكية املالية العاملية بني 
املصارف »سويفت« (SWIFT)(3) التي يستخدمها نحو 000 10 



65 (2014) 12/11

the Massachusetts Institute of Technology (1)
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مع دليل املعلومات التوضيحية 
حول البيانات اخللفية، ميكننا أن 

نفعل مع الوكالة NSA ما تفعله 
هي مع شخص آخر.

اخلطوة

3
على اإلطالق، ال يجب

التوقف عن إجراء التجارب 

مصرف ومنظمات أخرى لتحويل األموال. وإحدى أكثر املزايا 
املميزة لش������بكة س������ويفت هي أنها لم يس������بق اختراقها على 
اإلطاق )على حد علمنا(. وعندما ُسِئل عن سبب سطوه على 
املصارف، يقال إن العقل املدبر <W. ساتون> أجاب: »ألن هذا 
هو املكان الذي توجد فيه األموال«. واليوم ش������بكة »سويفت« 
SWIFT هي املوقع الذي توجد فيه األموال، إذ يتم حتويل آالف 

البايني من الدوالرات يوميا عبر هذه الشبكة. وبسبب أنظمة 
التدقيق اآللي واملراقبة لدليل املعلومات التوضيحية املصممة 
داخلها واملسؤولية املشتركة، لم تتخلص شبكة الثقة هذه من 
اللصوص فحس������ب، وإمنا كِفلت بكل ثقة وصول األموال إلى 

اجلهة املُْرسلة إليها. 
لقد كانت ش������بكات الثق������ة معقدة ومكلفة التش������غيل، ولكنها 
أصبحت بفضل تدني تكاليف قدرة احلوسبة في متناول املنظمات 
األصغر حجما وحتى في متناول األفراد. وقد ساعد فريق البحث 
 ،(1)(M.I.T.) الذي يعمل معي في معهد ماساتشوس������تس للتقانة
بالشراكة مع املعهد Institute for Data Driven Design، على بناء 
نظام يس������مى openPDS )مخزن البيانات الش������خصية املفتوح(، 
وهو نظ������ام من هذا النوع خاص باملس������تهلك. والفكرة من وراء 
ه������ذه البرمجية، التي نقوم حاليا باختبارها مع مجموعة متنوعة 
من شركائنا من الش������ركات الصناعية واحلكومية، هي دمقرطة 
أمن البيانات على مس������توى شبكة سويفت بحيث يصبح مبقدور 
الش������ركات التجارية واملؤسس������ات احلكومية احمللي������ة واألفراد 
تبادل املعلومات احلساسة بشكل آمن - مبا في ذلك السجات 
الصحية واملالية. وقد ب������دأت حكومات عدة واليات في الواليات 
املتح������دة األمريكية بإجراء تقييم لهذا التصميم من أجل خدمات 
حتليل البيانات الداخلية واخلارجية على حد سواء. ومع انتشار 
استخدام ش������بكات الثقة على نطاق واسع، ستصبح عملية نقل 
ل من  البيان������ات بني األفراد واملؤسس������ات أكثر أمانا؛ مما يس������هِّ
عملية تنفيذ تصاميم تخزين البيانات املوزعة واآلمنة التي حتمي 

األفراد واملؤسسات من إساءة استخدام البيانات الكبيرة. 

اخلطوة األخيرة ورمبا األكثر أهمية بالنسبة إلينا هي أن نعترف 
بأننا ال منتلك اإلجابة عن جميع التساؤالت، وأنه ال توجد، في 
واق������ع األمر، إجابات نهائي������ة. وكل ما نعلمه علم اليقني هو أنه 
مع تغير التقانة، ال بد من إجراء تغييرات في الهياكل الرقابية 
املوجودة لدينا. وهذا العصر الرقمي هو شيء جديد متاما؛ فا 
ميكننا االعتماد فقط على السياسة احلالية أو التقاليد املتبعة. 
وعوضا عن ذلك يجب أن نس������تمر بتجربة األفكار اجلديدة في 

الواقع ملعرفة ما يْصلح وما ال يْصلح. 
الضغط الذي متارس������ه الدول األخرى واملواطنون وش������ركات 
التقانة َتسبنَّب بالفعل في قيام البيت األبيض بتقدمي اقتراح لفرض 
بعض القيود على املراقبة الت������ي تقوم بها الوكالة NSA. وتطالب 
 - NSA شركات التقانة بحق نشر املعلومات حول طلبات الوكالة
دليل املعلومات التوضيحية حول البيانات اخللفية - في مس������عى 
منها إلى اس������تعادة الثقة. وفي الشهر 2014/5 َأقرنَّ مجلس النواب 
قانون احلرية في الوالي������ات املتحدة األمريكية؛ مع أن العديد من 
ُدعاة اخلصوصية يعتبرون مشروع القانون هذا ضعيفا، إال أنه 
م بعض الشفافية  س������يبدأ باحلد من جمع البيانات الضخمة ويقدِّ
في هذه العملية. )في الوقت الراهن، ال يزال إصدار هذا القانون 

رهن موافقة مجلس الشيوخ.( 
وه������ذه جميعها خطوات في االجت������اه الصحيح. إال أن أي 
تغيير نقوم به اآلن لن يكون س������وى إصاحات قصيرة األجل 
ملشكات طويلة األجل. فالتقانة في تطور مستمر، ويتعني على 
مع������دل االبتكار في العمليات احلكومية أن يواكب هذا التطور. 
وف������ي نهاية املطاف، فإن التغيير األكث������ر أهمية الذي ميكن أن 
نقوم به هو أن جُنري التجارب بشكل متواصل وأن نقوم بإجراء 
االختبارات على نطاق صغير وتطبيقها ملعرفة ما يصلح واإلبقاء 

عليه والتخلص مما ال يصلح.                                 <
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احليلولة دون انقطاع شامل للكهرباء(�)
ميكن لشبكة كهرباء أكثر ذكاء وتستجيب بصورة تلقائية للمشكالت 
الطارئة، أن تقلل من العدد املتزايد من االنقطاعات الشاملة للكهرباء.
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لقد حفزنا انقطاع التيار الكهربائي في كثير من مناطق دولة الكويت وتلبية القتراح بعض قراء مجلة العلوم، على إعادة نشر هذا املقال لعل ذلك 
ُيسهم في تعزيز املعلومات حول اإلمكانات الهندسية املتوافرة في مواجهة مثل هذا احلدث الطارئ الذي كانت له في بعض بلدان العالم آثاٌر كارثية.
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كان الرابع عشر من الشهر 2003/8 يوما من األيام احلارة 
املعتادة في وس������ط الغرب األمريكي. ولكن بعد الثانية عصرا 
بقلي������ل احتك عدد م������ن خطوط احلمل الكهربائ������ي العالي في 
ش������مال أوهايو ببعض األشجار العالية؛ مما أدى إلى انقطاع 
التيار الكهربائي في تل������ك املنطقة. ومن املعتاد أن يؤدي مثل 
هذا االضطراب إل������ى إطاق أجهزة اإلنذار في مركز التحكم 
احملل������ي، حيث يقوم العاملون فيه، وبالتعاون مع القائمني على 
التحكم ف������ي املناطق املجاورة، بالعمل على تعديل مس������ارات 

الطاقة الكهربائية تفاديا للمنطقة املصابة.
ولكن في ذلك اليوم ونتيجة لعطل في البرامج احلاسوبية 
املتحكمة في أجهزة اإلنذار، لم تنطلق هذه األجهزة؛ مما جعل 
املش������غلني احملليني على غير علم بتلك املشكلة. أما العاملون 
اآلخرون الذين كانوا مش������غولني بتوجي������ه كميات كبيرة من 
الطاقة الكهربائية إلى مس������احات متتد مئ������ات األميال عبر 
أوهايو ومتش������يگان وشمال شرق الواليات املتحدة وُأنتاريو 
في كن������دا، فقد كانوا هم أيضا غير منتبهني لذلك؛ مما أدى 
إلى أن تتحمل خطوط الطاقة احمليطة باملنطقة املصابة كميات 

من الكهرباء أكبر من القيم اآلمنة للتشغيل.
ومما زاد األمر سوءا أن مرافق الكهرباء utilities حينذاك 
ل������م تكن تق������وم بتوليد القدر الكاف������ي من الطاقـــة املفاعلية(1) 
reactive power، وه������ي م������ن خصائص املجالني املغنطيس������ي 

والكهربائي، وهي التي تدفع التيار خال أي س������لك. ونتيجة 
لعدم توافر القدر الازم من الطاقة املفاعلية لدعم املس������ارات 
املتغي������رة فجائيا للطاق������ة الكهربائية، فق������د انفصلت اخلطوط 
ذات احلمل العالي في الساعة 4:05 بعد الظهر. ونتيجة لذلك 
تعطل������ت إحدى محطات التوليد؛ مم������ا أدى إلى اضطراب في 
اس������تقرار النظام، ثم انفصال املزيد من اخلطوط واحملطات. 
وقد توالت األحداث بطريقة أس������رع من قدرة املش������غلني على 
تتبع هذه األحداث بواس������طة أجهزة املراقبة التي يبلغ عمرها 
عدة عقود واملنتشرة على امتداد الشبكة الكهربائية في معظم 
أمريكا الش������مالية؛ كما كانت األحداث أسرع من قدرتهم على 
التحك������م. وفي خ������ال ثماني دقائق انقطع التي������ار الكهربائي 
عن 50 مليون ش������خص في ثماني والي������ات أمريكية ومنطقتني 
كنديت������ني. وكان ذلك أكبر انقطاع للطاقة الكهربائية في تاريخ 

أمريكا الشمالية.
فقد كانت كارثة عام 2003 أيضا مؤش������را. فخال شهرين كانت 
هن������اك ح������وادث مماثلة النقطاع التي������ار في أوروبا ب������كل من اململكة 
املتحدة والدامنرك والسويد وإيطاليا. وفي الشهر 2003/9 كان هناك 
نحو 57 مليونا من اإليطاليني من دون كهرباء بس������بب التعقيدات في 

نقل الطاقة من فرنسا إلى سويسرا ومنها إلى إيطاليا. وعلى امتداد 
أكثر من عقد من الزمن زاد عدد حاالت االنقطاع الكهربائي عن أكثر 

من 000 50  شخص في الواليات املتحدة.
إضافة إل������ى اإلزعاج، فإن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي 
إلى خسائر اقتصادية جسيمة. وسوف تسوء االضطرابات ما 
لم يتم إصاح كامل لنظام نقل الطاقة من محطات التوليد إلى 
احملط������ات الفرعية احمللية. وال بد من بناء عدد أكبر من خطوط 
الضغط العالي لكي تتم مجاراة الطلب املتنامي بس������بب زيادة 
أحمال تكييف الهواء واحلواسيب، وكذلك األجهزة اإللكترونية 

احلديثة القابلة للشحن.
ولكن رمبا كان من األهم بكثير أن تكون ش������بكة الطاقة 
أكث������ر ذكاء. فمعظم األجهزة التي تهتم بس������ريان الكهرباء 
يعود تاريخها إلى الس������بعينات من القرن املاضي. ولذلك، 
ف������إن نظام التحكم لي������س باجلودة التي متكن������ه من متابعة 
االضطرابات في وقتها احلقيقي(2) أو أن يستجيب بطريقة 
آلية لعزل املش������كات قبل أن تتفاق������م. فيجب أن تكون كل 
نقطة من شبكة الطاقة متيقظة ومستجيبة وعلى اتصال بكل 
نقط������ة أخرى. إضافة إلى ذلك، ف������إن املعلومات التي تصل 
إلى املش������غلني في محطات التحك������م املركزية ضئيلة ومرت 
عليه������ا 30 ثاني������ة على األقل؛ مما يجعل م������ن املتعذر عليهم 
االستجابة بالس������رعة الكافية لوقف االضطرابات املتاحقة 
التي توشك على البدء. لذا، فإن شبكة ذكية ذاتية اإلصاح 
ومتنبهة لاضطرابات املتنامية وقادرة على إعادة تش������كيل 
نفسها حلل املش������كات الطارئة، ستكون قادرة على تقليل 
االنقطاع������ات الكهربائية بدرجة كبيرة؛ وستس������تطيع أيضا 
احتواء الفوضى التي قد تنشأ عن عمل تخريبي؛ وستسمح 
أيضا بنقل الطاقة الكهربائية بطريقة أكثر كفاءة؛ مما يوفر 
مايني الدوالرات على مرافق الكهرباء  واملس������تهلكني أثناء 
التشغيل العادي. هذا وتتوفر التقانة الازمة لبناء مثل هذه 
الش������بكة الذكية، وقد برهنت العروض احلديثة للمشروعات 

على جدواها.

إرباك سببه التحديث(��)
لقد أصبح نظام النقل مهددا بانقطاع التيار بس������بب 
اجلهود املبذول������ة على امتداد قرن من الزمن خلفض فقد 

PREVENTING BLACKOUTS (�)
OVERWHELMED BY PROGRESS (��)

(1) وتس������مى أيض������ا طاقة )ق������درة( غير فعال������ة، واملفاعلية هنا صف������ة حالة مفاعلة 
حتريضية أو مواسعية.

real time (2): الوقت احلقيقي لوقوع احلدث.                                  )التحرير(
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الطاقة الكهربائية أثناء مرورها في األساك. ولذلك، فإن 
ج������زءا منها يتم فقده على هيئة حرارة. فالفقد يتناس������ب 
م������ع قيمة التيار احملمول، لذلك فإن مرافق الكهرباء تعمل 
عل������ى خفض التيار وتعويض ذلك برف������ع الڤلطية )اجلهد 
الكهربائي(. فقد اس������تمرت هذه املرافق ببناء خطوط نقل 
أطول وذات ڤلطية أعلى لتوصيل الطاقة الكهربائية بكفاءة 
عالية م������ن محطات التولي������د إلى املس������تهلكني البعيدين. 
وتس������مح هذه اخلطوط ذات الڤلطية العالية أيضا ملرافق 
الكهرباء القريبة بربط ش������بكاتها، وبذلك يساعد كل منها 
األخ������رى على احملافظ������ة على توازن حي������وي بني التوليد 

واحتياجات املستهلك.
ولكن مثل هذه االرتباطات قد تؤدي إلى أخطار معينة، منها 
االنتشار السريع لانقطاع في أحد القطاعات إلى القطاعات 
األخرى. وقد دفع االنقطاع الكبير أثناء عام 1965، في الشمال 
الش������رقي من الواليات املتحدة األمريكية، املرافق إلى تأسيس 
هيئة أمريكا الشـــمالية للموثوقيـــة الكهربائية (NERC)(1)؛ 

للتنسيق بني اجلهود املبذولة بهدف االرتقاء مبوثوقية النظام. 
وتوجد حول العالم هيئات مش������ابهة )مث������ل االحتاد األوروبي 

لتنسيق نقل الكهرباء(.
ملاذا إذًا كانت ش������بكة الواليات املتحدة معرضة مبا 
فيه الكفاية لانهيار الكبير في عام 2003؟ فأحد األسباب 
الرئيس������ية يكمن في عدم توافر االس������تثمار في حتسني 
نظام النقل. فبسبب االرتفاع السريع ألسعار الوقود في 
الس������بعينات من القرن املاضي وع������دم احلماس املتزايد 
للطاقة النووية، أقر الكونگرس األمريكي تشريعا يهدف 
إلى السماح باملنافسة في السوق بهدف حتسني الكفاءة. 
وما تبع ذلك من قوانني أدى إلى تغيير كاسح في الصناعة، 
وهو الذي صار يعرف باسم إعادة الهيكلة(2). وقبل بدء 
إعادة الهيكلة بصورة جدية في تسعينات القرن املاضي، 
ق������ام معظم املرافق، كٌل في منطقته، بإجراء جميع املهام 
الثاث التالي������ة: توليد الطاقة في محط������ات توليد كبيرة 
ونقلها إل������ى احملطات الفرعية بواس������طة خطوط الڤلطية 
العالي������ة، ويلي ذلك توزيعها على املس������تهلكني عن طريق 
خطوط ذات ڤلطية أقل. ويوجد حاليا العديد من منتجي 
الطاقة الذين يبيعونها ملستهلكني على مسافات بعيدة أو 
قريبة من خال خطوط نقل غير مملوكة لهؤالء املنتجني. 
وفي الوقت نفس������ه، قام بع������ض املرافق ببيع أجزاء منها 
بتش������جيع من اللجنة الفدرالي������ة التنظيمية للطاقة بهدف 
تكوي������ن املزيد من املنافس������ة. وبالتدريج أصبح موضوع 
نقل الطاقة خليطا محيرا من خدمات منظمة وأخرى غير 
منظمة، حيث تقوم ش������ركات مختلفة بالتحكم في أجزاء 

متناثرة من الشبكة.
واآلن عرف املس������تثمرون مدى جاذبي������ة توليد الطاقة التي 
تعتب������ر حاليا، وف������ي الغالب، غير منتظمة. ولك������ن ما يثير قلق 
املس������تثمرين هو عدم وضوح مصير نظ������ام نقل الطاقة لكونه 
غير منظم جزئيا فقط )عملية تنظيم مجال التوزيع مازالت في 
مراحلها األولى(. وفي هذه األثناء، ومع أن توجيه نقل الطاقة 
ق������د مَتنَّ في املاضي، فإنه منذ تس������عينات القرن املاضي قد مت 
نقل كميات أكبر من الطاقة عبر مسافات بعيدة. ونتيجة لذلك 
تت������م عمليات نق������ل كبيرة عبر خطوط نق������ل مت بناؤها منذ عدة 
عقود بواس������طة مرافق الكهرباء في الغالب لاس������تخدام على 

النطاق احمللي.
OVERVIEW / SMART GRID (�)

the North American Electric Reliability Corporation (1)
restructuring (2)

لعقود من الزمن، زاد الطلب على الكهرباء باطراد، ومع ذلك 
لم ُيَجر أي إضافة أو حتديث باملعدل نفسه فيما يتعلق بخطوط 
نقل الطاقة من محطات التوليد إلى املستهلكني. ونتيجة لذلك، 
أصبحت الش������بكة محملة أكثر من املس������موح به؛ مما يجعلها 
عرض������ة النقطاعات الكهرباء التي زادت عددا وش������دة، وأدى 
ذلك إلى خسارة اقتصادية سنوية للواليات املتحدة تزيد على 

70 بليون دوالر.

  وحتى في وجود عدد أكبر من خطوط النقل؛ فهناك حاجة إلى 
شبكة ذكية قادرة على إصاح نفسها بنفسها وعلى االستشعار 
املبكر باملشكات احمللية وعلى القيام تلقائيا بإصاحها أو عزلها 
قبل أن ي������زداد حجمها، وهذا مينع ح������دوث االنقطاعات املتتالية 

للطاقة التي تسبب انقطاعات الكهرباء.
وال ب������د من تزويد كل خط م������ن خطوط النقل وكل محطة فرعية 
وكل محط������ة توليد وكذلك كل مركز من مراكز التش������غيل بأجهزة 

املتحكمات الرقمية وأجهزة االتصاالت الفورية.
وحتتاج مراكز التشغيل، كذلك، إلى أجهزة حاسوبية وبرامج 
ُمجددة متكن القائمني على التشغيل من التحكم في الشبكة الذكية 
املش������غلة آليا وذل������ك بطريقة يدوية إذا ما ب������دأ االنقطاع بالظهور 
بص������ورة أو بأخرى. وكذلك يحتاج القائمون على التش������غيل إلى 

تدريب أفضل ملعرفة كيفية التصرف بسرعة.

نظرة إجمالية/ شبكة ذكية(�)
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إن التش������ريع الفدرال������ي املقترح قد يش������جع على زيادة 
االس������تثمار. ولكن حتى ف������ي حالة زيادة س������عة النقل، فإن 
االنقطاعات الكهربائية س������وف تس������تمر باحل������دوث. إن من 
الازم إعادة جتهيز ش������بكة الطاقة بالكام������ل، ألن التقانات 
احلالية للتحكم التي لها دور أساس������ي في سرعة استشعار 
فشل أحد اخلطوط الصغيرة أو احتمال حدوث حالة كبيرة 
من عدم االتزان؛ قد أصبحت من طراز عتيق. ولكي تستمر 
الش������بكة بحالة يعتمد عليها فيجب أن تعمل بطريقة شبيهة 
بعمل الطائرة احلربية التي تطير في معظم الوقت باستخدام 
أنظمة مس������تقلة، بحيث يستطيع املتحكم البشري أخذ زمام 

السيطرة عند احلاجة إلى تفادي كارثة.

ثمة حاجة إلى السرعة(��)
������ز الطائرات احلربية احلديثة بأجه������زة قيادة متقدمة  جُتهنَّ
متكن الطيار من االعتماد على ش������بكة من أجهزة االستشعار 
والتحكم اآللي التي جتمع املعلومات بس������رعة وتتصرف على 
أساسها. وحلسن احلظ، فإن التطورات احلديثة في البرامج 
واألجهزة احلاس������وبية املطلوبة لتشغيل الش������بكة الكهربائية 
بطريقة مشابهة ولتغيير مسارات سريان األحمال بسرعة آنية 

وكذلك إلغاق محطات التوليد، متوافرة بالفعل.
 ومع ذلك، فإن عملية إعادة تشكيل نظام متشابك تعتبر 

THE PROBLEM: TOO MANY PLAYERS, TOO LITTLE INVESTMENT (�)
 A NEED FOR SPEED (��)

املشكلة: كثرة املشاركني وقلة االستثمارات(�)

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1965         1975        1985        1995        2005 

150 

90 

30 
 1996–2000  2001–2005 1991–1995    

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1965         1975        1985        1995        2005 

150 

90 

30 
 1996–2000  2001–2005 1991–1995    

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1965         1975        1985        1995        2005 

150 

90 

30 
 1996–2000  2001–2005 1991–1995    

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1965         1975        1985        1995        2005 

150 

90 

30 
 1996–2000  2001–2005 1991–1995    

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1965         1975        1985        1995        2005 

150 

90 

30 
 1996–2000  2001–2005 1991–1995    

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1965         1975        1985        1995        2005 

150 

90 

30 
 1996–2000  2001–2005 1991–1995    

قبل إعادة الهيكلة

إعادة هيكلة أدوات إلى جتزئة التحكم في منظومة الطاقة.

إن إعــــادة هيكلة املرافق بســــبب حترير األس������واق deregulation متثل ســــببا رئيســــيا لزيادة 
انقطــــاع الكهرباء (في الرســــم البياني الســــفلي). ونظرا لعدم مســــؤولية شــــركة واحدة عن 
األعمــــال فــــي منطقــــة معينة، فإنه ال يتم حتديث شــــبكة الطاقة أو توســــيعها لكي تتالءم مع 

الطلب املتزايد (في الرسم البياني العلوي).

توزيعتوليد الطاقة

صناعة

محطة فرعية محطة توليد 
الطاقة

محطة توليد 
بعيدة

محطة توليد 
الطاقة

منزل

التوليد

%20
الزيادة في
الطلب
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)2009 - 1999(

النقل
التوزيع

عدد االنقطاعات 
الكبيرة

انقطاعات أثرت 
في 000 50 
مستهلك أو أكثر

يتناقص متويل خطوط النقل في أمريكا

سعة النقل تتراجع بالنسبة إلى زيادة الطلب

النتيجة: تزايد أعداد االنقطاعات
الكبيرة في العدد والشدة
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حتديا كبيرا. فمعظ������م محطات التوليد 
وخطوط النقل تتم مراقبته بواسطة نظام 
إشــــرافي للتحكم وجتميــــع البيانات 
النظ������ام  ه������ذا  ويق������وم   .(1)(SCADA) 

ال������ذي يحتوي على أجهزة استش������عار 
ومتحكم������ات بس������يطة بث������اث وظائف 
حيوية هي: جتمي������ع البيانات والتحكم 
في محط������ات التوليد وع������رض اإلنذار 
املوجودين  للمش������غلني  السماح  وكذلك 
في محطات التحكم الرئيس������ية بالقيام 
بأعمال معينة، مثل فتح قاطع التيار أو 
غلقه. ويراقب النظام SCADA املفاتيح 
واحملوالت وأج������زاء من أجهزة صغيرة 
منطقيــــة  متحكمــــات  باس������م  تع������رف 
قابلــــة للبرمجــــة(2)، وأيض������ا وحــــدات 
 remote terminal البعيــــدة  األطــــراف 
units واملوضوعة ف������ي محطات التوليد 

واحملط������ات الفرعي������ة وتقاطعات خطوط 
النقل والتوزيع. ويقوم النظام بإرس������ال 
املعلومات أو اإلنذارات إلى املش������غلني 

عبر قنوات االتصاالت.
ولكون النظام SCADA يرجع إلى 40 
عاما مضت، ف������إن جزءا كبيرا منه بطيء 
في التعامل مع حتديات احلاضر وال يقوم 
باالستشعار أو التحكم بدرجة كافية في 
املكون������ات على امتداد الش������بكة. ومع أنه 
يس������مح ببعض التنس������يق في النقل بني 
املراف������ق، فإن هذه العملية بطيئة ومتعثرة 
لدرجة كبيرة، وم������ازال معظمها يتم على 
أس������اس مكامل������ات هاتفية بني املش������غلني 
البش������ريني في مراكز التحك������م للمرافق 
والس������يما أثن������اء الط������وارئ. إضافة إلى 

ذلك، فإن معظم املتحكم������ات املنطقية القابلة للبرمجة ووحدات 
األطراف البعيدة مت تطويره قبل إرس������اء املواصفات اخلاصة 
بالق������درة عل������ى التشـــغيل البينـــي interoperability في جميع 
النش������اطات الصناعية، ولذلك نرى املرافق املتجاورة غالبا ما 
تس������تعمل برامج غير متوافقة. وتقترب املرافق باس������تمرار من 
حافة مجال االتزان باس������تخدام أنظمة التحكم التي كانت تتبع 

في ستينات القرن املاضي.

شبكة ذكية ذاتية اإلصالح(��)
ل مبفرده أو ِمْرفق  وتكون النتيجة أال يستطيع أي ُمشغِّ
utility القيام بتثبيت(3) أو عزل عطل في النقل الكهربائي. 

وتتطلب إدارة آنية لش������بكة حديثة مزيدا من املراقبة اآللية 
THE SOLUTION: A SMART GRID THAT HEALS ITSELF (�)

THE SELF-HEALING SMART GRID (��)
supervisory control and data acquisition (1)

stabilize (3)                                         programmable logic controlers (2)؛ أو: تركيد.

احلل: شبكة ذكية ذاتية اإلصالح(�)
تخيل أن عاصفة رعدية ضربت اخلطني L5 و L6. فمثل هذا احلدث يؤدي عادة إلى سلســـلة من 
ردود األفعـــال علـــى هيئة أعطال في اخلطوط قد تتســـبب بانقطاع الكهرباء في املســـاحة رقم 1. 
ولكـــن ميكـــن لشـــبكة ذكية أن تقوم بعزل املشـــكلة وتصحيحها، كما هو مبني في األســـفل. ويبدأ 
اإلجراء بقيام حاسوب الرؤية إلى األمام في مركز التحكم مبحاكاة إجراءات تصحيحية في أقل 

من نصف ثانية، ويرسل تعليمات إلى حواسيب التحكم على امتداد الشبكة.

تصرف بسرعة

0.04 ثانية بعد ذلك 
إن خسارة اخلطني L5 و L6 تؤدي إلى عطل في اخلط L1. ويأمر حاسوب التحكم كال من 

قواطع التيار B1 و B2 بالفتح لعزل العطل، ولكن قاطع التيار B2 يفشل في الفتح ويبقى مقفال.

0.1 ثانية 
يتسارع املولد G1 تلقائيا لتغطية احلمل بسبب فقد املولد G2 نتيجة للمشكالت في اخلطني 

L5 و L1. واملولد G1 يتسارع أيضا سعيا إلى جعل الڤلطية في املساحة 1 عند التردد 
املطلوب 60 هرتزًا (ذبذبة في الثانية).

0.4 ثانية
يطلب حاسوب احملاكاة والتحكم في احملطة الفرعية A إلى قاطع التيار B3 أن يفتح، وذلك 

حلماية احملطة الفرعية من الضرر نتيجة ملرور تيار كبير فيها. فيفتح قاطع التيار B3 فاصال 
بذلك اخلط L2. ويستمر املولد G1 بتزايد تسارعه للتعويض.

0.5 ثانية
يقوم مركز التحكم بفصل املولد G1 للحيلولة دون تضرره بسبب تسارعه املفرط.

املساحة 3
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وقدرا أكبر من التعامل املتبادل بني املش������غلني البش������ريني 
واألنظم������ة احلاس������وبية وش������بكات االتص������االت وأجه������زة 
االستش������عار التي تقوم بتجمي������ع البيانات، والتي يجب أن 
يجري نشرها في كل مكان داخل محطات التوليد واحملطات 
الفرعية. ويتطلب التشغيل الذي ميكن االعتماد عليه أيضا 
وصات لاتص������االت ذات اجتاهني وذات معدل عال لنقل 
البيانات فيما بني هذه النقاط؛ إضافة إلى أنظمة حاسوبية 

قوية في مركز التحكم، وهذا غير موجود حاليا. كذلك يجب 
توزيع حواس������يب ذكية على امتداد الشبكة ميكنها، بطريقة 
تلقائية، أن تعيد تش������كيل س������ريان الطاقة عند االستشعار 

ببدء االنقطاع.
يب������دأ إطاق الش������بكة بنوع مختلف م������ن تصميم النظام. 
فقد توصل������ت األبحاث احلديثة في مج������االت عدة، مبا فيها 
األنظم������ة الديناميكي������ة الاخطية وال������ذكاء الصنعي ونظرية 

اتخاذ القرارات

العودة إلى الوضع الطبيعي

60 ثانية 
ُوِضعت اخلطوط L3 و L4 و L7 كاحتياط، لكن اخلط L4 سيصبح محمال 

بأكثر مما يحتمل. ويتصل املشغلون البشريون، في مركز التحكم عن طريق 
األقمار الصنعية، باملشغلني في مركز حتكم املساحة 2 طالبني املساعدة. ويقوم 

املشغلون في املساحة 2 بإرسال طاقة عبر اخلط L8، كما يقومون بتوجيه 
حواسيب التحكم في قطاعهم لتغيير انسياب الطاقة قليال للتعويض عن 

 L5 التصدير املفــاجئ. وحاملــا يقــوم عمال الطرق بإصالح اخلطني املعطوبني
و L6، تقوم احلواسيب بإرجاع اخلط L1 ومحطة التوليد G1 إلى اخلدمة. 

وهكذا تعود الطاقة في املساحات الثالث إلى االنسياب الطبيعي.

0.6 ثانية
 L3 كان سيغلق منوذجيا اخلط B إّن حاسوب التحكم في احملطة الفرعية

لتقليل الطلب عند تعطل املولد G1 حلادث طارئ، ولكن بسبب إيقافه متعمدا، 
فإن احلواسيب في املساحة 1 تتخاطب وتقرر بدال من ذلك إغالق مصنع كبير؛ 
مما يخفض الطلب بشكل كبير. وهذا اإلجراء يقلل من عدم التكافؤ بني التوليد 
والطلب، احلرج جدا في املهام احليوية مثل إنارة الشوارع واملستشفيات التي 

يجب أن تبقى مغذاة كهربائيا.

10 ثواٍن
ومع ذلك، وبعد عدة ثوان يكتشف حاسوب احملطة الفرعية B أن الڤلطية 

هناك بدأت بالتذبذب متخطية التفاوت اآلمن املسموح به، ألن عدم التكافؤ ما 
زال كبيرا؛ مما يهدد بإعطاب األجهزة على اخلطوط L3 و L4 و L7. وعوضا 

عن إغالق هذه اخلطوط (االستجابة التقليدية القدمية) تقوم حواسيب 
لني البشريني  مة النصح للمشغِّ املنطقة بتغيير حتكم املولد G2 إلى يدوي، ُمقدِّ

في مركز حتكم املساحة 1 بزيادة التوليد أو تقليل احلمل، وهم سينفذون 
بعضا من اخليارين.
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املباريات game theory وهندسة البرمجيات، إلى نظرية عامة 
حول كيفية تصميم أنظمة مركبة ميكنها التكيف مع الظروف 
املتغيرة. وتقدم تقنيات الرياضيات وطرق احلوس������بة إلى هذا 
التخصص الناش������ئ أدوات جديدة ملهندس������ي الشبكات. إن 
ف������رق العمل في الصناعة � مبا فيها مجموعة تدار بواحد منا 
 (1)(EPRI) أمني>( عندما كان يعمل في معهد أبحاث الطاقة>(
بپالوألتو بكاليفورنيا � قد اقترحت أنظمة مركبة ذاتية التكيف 
لش������بكات الطاقة اإلقليمية الكبيرة. وعلى نطاق جتريبي، قام 
العديد من املرافق(2) بنش������ر وح������دات ذكية لألطراف البعيدة 
ومتحكم������ات قابلة للبرمج������ة ميكنها ذاتيا تنفيذ س������يرورات 
بس������يطة ال حتتاج إلى مراجعة مشغل بشري، أو ميكن إعادة 
ل. وهناك حاجة إلى تنفيذ  برمجتها عن بعد بواسطة املش������غِّ

ذلك على نطاق أوسع.
وأفضل طريقة لبناء شبكة ذكية هي أن يحاول مصمموها 
تلبية ثاثة أه������داف أولية. وأهم هذه األهداف هو القدرة على 

املراقبة واالس������تجابة اآلنية. وس������تقوم مجموع������ة من أجهزة 
االستش������عار مبراقبة الكمي������ات الكهربائي������ة كالڤلطية والتيار 
وحالة املكونات احليوية. وباستعمال هذه القياسات، سيتمكن 
النظام من ضبط نفسه باستمرار للوصول إلى احلالة املثلى.

واله������دف الثاني هو الترق������ب أو التوقع. فاب������د أن يقوم 
النظام بالبحث بش������كل مستمر عن مش������كات محتملة ميكن 
ل يعان������ي زيادة غير  أن تس������بب اضطراب������ات أكبر، مثل محوِّ
مس������موحة في درجة احلرارة. حينئذ تقوم احلواسيب بتقييم 
عام������ات االضطراب ونتائجه������ا املمكنة. وبع������د ذلك ميكنها 
حتدي������د إجراءات تصحيحية وجتربتها م������ن ناحية فعالية كل 
إجراء، وتقدمي أكثر االس������تجابات فائدة إلى املش������غلني الذين 
يس������تطيعون بعد ذلك اإلسراع في تنفيذ اإلجراء التصحيحي 
عن طريق االستفادة من العديد من إمكانيات التحكم اآللي في 

THE HUMAN FACTOR (�)
the Electric Power Research Institute (1)

.utility (2) ج: ِمْرفق

صور باألقمار الصنعية (السواتل)، تظهر الشمال الشرقي األمريكي ليلة قبل انقطاع عام 2003 (في اليمني) وليلة هذا االنقطاع (في اليسار).

العامل البشري(�)
عندمـــا يبـــدأ االنقطاع احمللي بالتزايـــد أكثر من قدرة الشـــبكة الذكية 
على إبقائه آليا حتت الســـيطرة، يقوم املشـــغلون البشـــريون في غرف 
حتكـــم املناطق بقطع سلســـلة ردة الفعل. ولعمل ذلـــك، فهم يحتاجون 
إلى معلومات على مدار الثانية ومعلومات كاملة عن الشـــبكة وبرامج 
حاسوبية متوائمة وإجراءات استجابة مفروضة سلفا وتدريب متني. 
وجميـــع هذه املتطلبات كانـــت مفتقدة عندما بدأ االنقطاع الضخم في 

أمريـــكا عـــام 2003 بالتزايد، كما يوضح احلـــوار أثناء الدقائق األولى 
للحـــدث (أجـــزاء منـــه موضحـــة فـــي األســـفل). فتســـجيالت احملادثة 
املنشـــورة عن مجلس أمريكا الشـــمالية لالعتماد الكهربائي كانت بني 
متحكمي االعتماد في املناطق القريبة الذين كانوا يحاولون مســـاعدة 
بعضهـــم على إجراء توازن في انســـياب الطاقة، وهو الذي كان يتجه 

إلى اخلروج عن السيطرة.



الش������بكة. وتطلق الصناعة على هذه القدرة مصطلح محاكاة 
سريعة للنظر إلى األمام(1).

واله������دف الثالث هو الع������زل. ف������إذا كان لألعطال أن 
حتدث، فإن الش������بكة بكاملها ستتجزأ إلى »جزر« منعزلة 
ينبغي أن تهتم كل واحدة منها بنفسها. وتقوم كل جزيرة 
بإعادة تنظيم محطات التوليد وسريان األحمال اخلاصة 
بها بقدر اس������تطاعاتها. ومع أن احتم������ال أن يؤدي ذلك 
إل������ى تغيرات في الڤلطية أو حتى إلى انقطاعات صغيرة، 
فق������د مينع ذلك األحداث املتتالية التي تس������بب انقطاعات 
كبي������رة. وفي حني يقوم عمال اخلطوط بإصاح األعطال، 
يقوم طاقم التحكم بإعداد كل جزيرة الستعادة ارتباطها 
بالشبكة األكبر بطريقة سلسة. وسيتصرف طاقم التحكم 
واحلواسيب اخلاصة بهم وكأنهم شبكة توزيع، ويقومون 
باالتص������ال بوس������اطة املوج������ات امليكروي������ة )امليكرويڤ( 
واأللي������اف البصري������ة أو خطوط النقل نفس������ها. ومبجرد 
استعادة س������ريان الطاقة الكهربائية سيبدأ النظام عملية 

الوصول ذاتيا إلى الوضع األمثل.
ولتحوي������ل البني������ة التحتية احلالية إلى ه������ذا النوع من 
الشبكة الذكية الذاتية اإلصاح، يجب أن يتم نشر ومكاملة 
تقان������ات متعددة. وتتمثل اخلطوة األول������ى ببناء معالج في 
 bus داخ������ل كل مفتاح أو قاطع أو محول أو نقطة جتميع
ات الكبي������رة التي حتمل الكهرباء بعيدا  bar، وهي املوصِّ

 processor عن املولدات. ويجب جتهيز كل خط نقل مبعالج
له القدرة عل������ى التواصل مع املعاجلات األخرى: كل منها 
يتابع نشاط القطعة املعينة املسؤول عنها، وذلك عن طريق 
أجه������زة استش������عار للمراقبة متت إضافته������ا إلى األنظمة 

اخلاصة بها.
وحاملا تتم مراقبة كل جهاز، يجب حينها االس������تعاضة عن 
مايني املفاتيح الكهرميكانيكية املستخدمة حاليا بدوائر احلالة 
 ،power-electronic والقـــدرة اإللكترونية solid-state الصلبـــة
وهي نفسها التي يجب تقويتها لتتحمل أعلى ڤلطية نقل: 345 
كيلوڤلط وأكبر من ذلك. وهذا التحسني من األجهزة التماثلية 
إلى األجهزة الرقمية سيسمح بالتحكم الرقمي لكامل الشبكة، 
وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ املراقبة الذاتية واإلصاح الذاتي 

في الزمن الفعلي.
إن االنتق������ال الكام������ل يتطل������ب كذل������ك حتويل خطوط 
التوزيع الصغيرة ذات الڤلطية املنخفضة التي تغذي كل 
منزل ومؤسسة إلى رقمية. فمفتاح احلل هو االستعاضة 
عن ع������ّداد القدرة الذي عمره عقود ويعتمد على التروس 

الدّوارة، بعّداد رقمي يس������تطيع اقتفاء أثر التيار الداخل 
إلى مبنى، وكذلك اقتفاء أثر التيار املرس������ل إلى اخلارج. 
وهذا يسمح ملرافق الكهرباء بتقدير أفضل لكمية الطاقة 
والطاقة املفاعلية التي تنس������اب من املنتجني املس������تقلني 
راجعة إلى الشبكة. وسيسمح ذلك أيضا ملرفق الكهرباء 
باستشعار االضطرابات احمللية الصغيرة؛ مما ميكن من 
تقدمي إنذار مبكر عن املش������كات التي ميكنها أن تتفاقم؛ 
������ن من محاكاة النظر إلى األمام. وسيسمح  وكذلك ُيحسِّ
هذا ملرافق الكهرباء بأن تقدم إلى الزبائن رس������وما تتغير 
من س������اعة إلى أخرى تتضمن حوافز لتشغيل األجهزة 
واآلالت ف������ي أوق������ات غير الذروة التي رمب������ا تختلف من 
ي������وم إلى آخر؛ مم������ا يقلل من القفزات ف������ي الطلب التي 
ميكن أن جتعل الش������بكة غير مس������تقرة. إن بوابة الطاقة 
الرقمية هذه ليس������ت كالعّداد، فهي تسمح للمعلومات عن 
الش������بكة بأن تنساب ذهابا وإيابا مع جتاوب املستهلكني 
للتغييرات في األس������عار. والبوابة هي أداة لانتقال إلى 
ما بعد منوذج سلعة توصيل الكهرباء إلى عهد جديد من 
خدم������ات متعددة للطاقة مش������ابه ملا هو حاصل اليوم في 

السوق الديناميكية لاتصاالت.
إن مش������روع املعهد EPRI لتصميم منوذج أولي للش������بكة 
الذكي������ة، هذا املش������روع الذي يطل������ق عليه مبادرة شـــبكات 
األنظمـــة التفاعليـــة املركبـــة(2)، ق������د مت تنفيذه ف������ي الفترة 
1998 - 2002 مبش������اركة مجموع������ة باحثني مكونة من س������ت 

جامعات وشركتني للطاقة ووزارة الدفاع األمريكية. وقد دفع 
ذل������ك إلى البدء بعدة جهود الحقة وحالي������ة في وزارة الطاقة 
األمريكية ومؤسس������ة العلوم الوطنية ووزارة الدفاع واملعهد 
EPRI نفسه لتطوير نظام عصبي مركزي للشبكة الكهربائية. 

وُيظهر هذا العمل باإلجمال أن الشبكة ميكن أن تعمل قريبا 
من حدود االس������تقرار مادام املش������غلون ميتلكون باستمرار 
معلومات عما يجري في كل مكان. وس������يتمكن املش������غل من 
مراقبة كيفية تأثير الطقس فيه، وسيحصل على شعور قوي 
عن أفضل كيفية ف������ي احملافظة على التوازن ثانيًة بثانية بني 

احلمل )الطلب( والتوليد.
 EPRI وكمثال، ف������إن جانبا واحدا من برنام������ج املعهد
للش������بكة الذكية يتمثل بإعطاء املش������غلني ق������درة أكبر على 
 SCADA توقع عدم االستقرار على نطاق واسع. فاألنظمة
احلالية لديها 30 ثانية تأخير أو أكثر عند تقدير املشكات 

capability fast look-ahead simulation (1)
the Complex Interactive Networks Systems/ Initiative (2)



املعزولة في س������لوك النظام التي ميكن اكتش������افها � وهذا 
مشابه لقيادتنا طائرة، ناظرين من خال مرآة ضبابية إلى 
املنظر اخللفي بدال من املج������ال اجلوي األمامي الصافي. 
هذا وإن مشروع احملاكاة الس������ريعة والنمذجة في املعهد 
EPRI يتطور بش������كل أس������رع من محاكاة النظر إلى األمام 

ف������ي الزمن احلقيقي في توقع املش������كات � وهذا مش������ابه 
لاعب ش������طرجن بارع يقوم بتقييم اخليارات املتاحة لعدة 
نقات مس������تقبلية. فهذا النوع من النمذجة الذاتية للشبكة 
أو الوعي الذاتي س������يجنب االضطرابات عن طريق إجراء 
حتليات من نوع »ماذا - لو«. وسيس������اعد هذا أيضا على 
إصاح ذاتي للش������بكة والتكيف مع احلاالت اجلديدة بعد 
انقطاع الكهرباء أو هجوم عدائي، كما تفعل طائرة حربية 
عن������د إعادة ترتيب أنظمتها إلبقائه������ا محلقة في اجلو على 

الرغم من حدوث عطب فيها.

من سيسدد التكاليف(�)
تقانيا، لم تعد الشبكة الذكية الذاتية اإلصاح حلما بعيدا. 

ولكن إيجاد التمويل الازم لبنائها أمر آخر.
وهذه الش������بكة قد تكون مكلفة، لكن ليس������ت باملستحيلة 
بالنظر إلى االستثمارات التاريخية. وُيقّدر املعهد EPRI تكلفة 

الفحص والتمديد من خال نظام النقل والتوزيع األمريكي 
بأكمله مبا قد يصل إلى 13 بليون دوالر أمريكي في الس������نة 
وملدة عشر سنوات � ويعادل هذا أكثر من 65% مما تستثمره 
حاليا صناعة الكهرباء في العام الواحد. وتتنبأ دراس������ات 
أخرى بأن التكلفة قد تصل إلى 10 بايني دوالر أمريكي في 
الس������نة وملدة عقد أو أكثر. ويجب أن تصرف األموال كذلك 
على تدريب العنصر البش������ري املتمثل باملشغلني. فقد تبدو 
تكاليف ذلك عالية، لكن التقديرات تش������ير إلى أن اخلسائر 
االقتصادية من جمي������ع االنقطاعات التي حدثت في أمريكا 
قد تتراوح بني 70 إلى 120 بليون دوالر أمريكي في الس������نة 
الواح������دة. وعلى الرغم م������ن أن انقطاعا كبيرا في الكهرباء 
يح������دث تقريبا مرة واحدة في العق������د الواحد، فإنه في كل 
ي������وم هناك 000 500 مس������تهلك أمريكي من دون كهرباء ملدة 

ساعتني أو أكثر.
ومن سوء احلظ أن دعم البحث والتطوير في قطاع صناعة 
الكهرب������اء متدن في جميع األوقات، وه������و األقل في أي قطاع 
صناعي رئيس������ي باس������تثناء العجائن والورق. ويعتبر إيجاد 
الدعم حتديا ضخما ألن������ه يجب على مرافق الكهرباء أن تفي 
بالطلب املتزاي������د من جانب الزبائن واملش������رعني. وفي الوقت 

WHO SHOULD PAY (�)

الباحثون في مختبر شـــمال غرب الباســـفيكي الوطني يجلســـون في محاكي مركز 
حتكم إقليمي، و يقومون بفحص منوذج أولي لبرنامج حاسوبي يستطيع أن يقدم 

إلى املشـــغلني البشـــريني معلومات عن الشـــبكة في الزمن احلقيقي، و هي معلومات 
ضرورية إليقاف االنقطاعات الناشئة حديثا قبيل انتشارها.
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نفس������ه تكون متجاوبة مع مالكيها الذين مييلون إلى احلد من 
االستثمارات للحصول على عائدات في مدى قصير. 

وهناك عوامل أخرى يجب أخذها باحلسبان: ما مستوى 
التهديد اإلرهابي الذي تكون صناعة الكهرباء مسؤولة عنه، وما 
الذي يجب أن تغطيه احلكومة؟ إذا كان ارتفاع الرس������وم أمرا 
غير مرغوب فيه، فكيف ميكن حينئذ الس������ماح ملرفق الكهرباء 
بتوفير األموال الازمة له؟ إن حتس������ني البنية التحتية للطاقة 
يتطلب التزامات طويلة املدى من جانب مستثمرين صبورين؛ 
كما يجب على جميع القطاع������ات، اخلاص منها والعام، ذات 

الصلة أن تعمل متعاضدة معا.
ورمبا تدرك احلكوم������ة احلاجة إلى قرار. فقد أعلن مكتب 
البيت األبيض لسياس������ة العلوم والتقانة ووزارة األمن الوطني 
مؤخ������را عن »بنية حتتي������ة ذاتية اإلص������اح« كواحد من ثاثة 
طموحات اس������تراتيجية في خطتها الوطني������ة للبحث والتطوير 
في دعم حماي������ة البنية التحتية احليوية. فاإلش������راف الوطني 
حاج������ة ماس������ة؛ ألن الغياب احلالي في التنس������يق عند اتخاذ 
القرار يعتبر عقبة رئيسية. وحقوق الواليات وقوانني مفوضية 
املرافق العامة على مس������توى الوالية تقتل أساسا احلافز ألي 
مرفق كهرباء أو مجموعة مرافق لقيادة اجلهود على مستوى 
الدول������ة. ومع ذلك، فإنه ما لم يتم تكوين تعاون على مس������توى 
الوالي������ات كافة، فإن التأميم اإلجب������اري لصناعة الكهرباء هو 

الطريق الوحيد إلجناز شبكة ذكية.
تكمن اخلطورة في مقدرة البن������ى التحتية احليوية للدولة 
على االستمرار بالعمل مبوثوقية وأمان. وعلى األقل، فإن 
نظ������ام النقل الذاتي اإلصاح س������يقلل من تأثير أي نوع 
من احملاوالت اإلرهابية لقطع ش������بكة الكهرباء. ففترات 
القطع ميك������ن تافيها أو تقليلها، وميك������ن احتواء التخريب، 
وميك������ن تقليل االنقطاعات، وميكن إيص������ال الكهرباء للجميع 

بكفاءة أعلى.
لو أن الش������بكة الذكية الذاتي������ة اإلصاح كانت موجودة 
عندما فشل اخلط احمللي بأوهايو في الشهر 2003/8، لكانت 
األحداث قد تكش������فت بطريقة مختلفة متاما. فمعدات توقع 
العط������ب املوجودة على أحد طرف������ي خط النقل املقطوع كان 
بإمكانها اكتشاف اإلش������ارات غير الطبيعية وإعادة توجيه 
انسياب الطاقة عبر اخلط وحوله لعزل االضطراب قبل عدة 
ن محاكي النظر إلى األمام(1) من  ساعات من تعطله؛ ولَتمكنَّ
تعرف اخلط الذي ُيظهر احتماال أعلى من الطبيعي للتعطل؛ 
ولتمكنت البرمجيات الذاتية اإلدراك على طول الشبكة وفي 
مراك������ز التحكم من تش������غيل س������يناريوهات التعطل لتحدد 

االس������تجابة التصحيحي������ة املثالية؛ ولتمّكن املش������غلون من 
املوافقة وتنفيذ التغييرات املوصى بها. وعلى كل حال، فلو 
تعطل اخل������ط بطريقة ما الحقا لتمكنت دائرة االستش������عار 
من اكتش������اف تذب������ذب الڤلطية، ولقام������ت بتوصيل املعلومة 
إلى املعاجلات في احملطات الفرعية القريبة؛ ولكان بإمكان 
املعاجل������ات توجيه الطاقة خال أجزاء أخرى من الش������بكة؛ 
ولكان أكثر ما ميكن أن يراه املستهلك ضمن منطقة كبيرة هو 
تذبذب وجيز في اإلضاءة، وما كان الكثير من الناس ليشعر 
بأي مشكلة على اإلطاق.                                  <

look-ahead simulators (1)

Scientific American, May 2007

مراجع لالستزادة

املؤلفان

 Technical Analysis of the August 14 -2003 , Blackout : What Happened , Why , and What Did
 we learn? North American Electric Reliability Council , 2004.
 Available at www.nerc.com/-Filez/blackout.html
 Toward a Smart Grid : Power Delivery for the 21st Century. Masseud Amin and Bruce F. Wollenberg
 in IEEE Power and Energy Magazine , Vol. 3, No. 5 , pages 34-41 ; September / October 2005.
 The Grid : A Journey through the Heart of our Electrified World. Philip F. Schewe. Joseph
Henry Press , 2007

Massoud Amin - Phillip F. Schewe
هما من املروجني ملزايا الش������بكة الذكية لسنوات. <مســـعود أمني> أستاذ الهندسة 
الكهربائية واحلاس������وب في جامعة مينيس������وتا ومدير مركز اجلامع������ة لتطوير القيادة 
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فهو كبير ُكّتاب العلوم في املعهد األمريكي للفيزياء، ويقوم بتحرير النش������رة األسبوعية 

.Physics News Update للمعهد

مراكز توزيع                  في األقطار العربية
بوساطة :   املجموعة اإلعالمية العاملية  -  دولة الكويت

> اإلمارات: شركة أبوظبي لإلعام - أبوظبي    > البحرين: 

مؤسسة األيام للنشر - املنامة    > تونس: الشركة التونس�ية 
للصحافة - تونس    > السعودية: الشركة الوطنية املوحدة 
للتوزيع - الرياض    > سوريا: املؤس�سة العربية السورية 

لتوزيع املطبوعات - دمشق    > ُعمان: مؤسسة العطاء - مسقط    
> فلسطني: شركة رام الله للتوزيع والنشر - رام الله    > قطر: 

شركة دار الثقافة - الدوحة    > الكويت: املجموعة اإلعامية العاملية - 
الشويخ، املنطقة احلرة    > لبنان: مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - 

بيروت    > مصر: األهرام للتوزيع - القاهرة    > املغرب: الشركة 
العربية اإلفريقية - الرباط    > اليمن: القائد للنشر والتوزيع - صنعاء.



76(2014) 12/11

نورد في هذا الكشاف املقاالت التي نشرت في          عام 2014 )املجلد 30(، ونضع إلى يسار عنوان كل مقالة (رقم العدد - رقم الصفحة).
وقد مت ترتيب هذه املقاالت ألفبائيا ضمن تخصصاتها املعروضة في اإلطار أدناه مرتبة ألفبائيا أيضا بعد إهمال ”ألـ“ التعريف وكلمة ”ِعْلم“ و”علوم.“

أرصاد جوية
>  االستمطار                                     (8/7 - 42)

علم األرض
>  الصخور األقدم على الكرة األرضية      (8/7 - 19)

علم االقتصاد
>  االقتصاد االحتيالي                     (12/11 - 40)

أمراض مستجدة
>  كيف تقتل القطة الصغيرة الدالفني      (2/1 - 20)

أمراض معدية
>  الفطريات قادمة                              (6/5 - 25)

أمن إلكتروني
>  حماية البيانات الكبيرة من نفسها  (12/11 - 62)

أمن جوي
>  اختراق نظام الطائرات من دون طيار   (3/4 - 30)

بيئة
>  قار االحتباس احلراري                     (2/1 - 26)

تاريخ العلوم
>  القضية املرفوعة ضد <كوپرنيكس>      (6/5 - 4)

تربية
>  علم التعلم                                 (12/11 - 46)

تطور
>  األصول املدهشة لتعقد احلياة            (2/1 - 46)

>  ملك الضواري                                (4/3 - 64)

تغير مناخي
>  أمل خادع                                      (8/7 - 26)

تقانة املعلومات
>  إدراك حسي إضافي                     (12/11 - 10)

>  ألعاب العقل                                   (6/5 - 56)

>  طوفان من البيانات                         (8/7 - 15)

>  قضية الكلمات املسروقة                   (8/7 - 58)

ر بالبيانات                (10/9 - 30) >  املجتمع املسيَّ

تقانة الغذاء
>  إنتاج فواكه وخضراوات أفضل مذاقا   (10/9 - 22)

تقرير خاص
> مقدمة                                          (6/5 - 64)

> اإلنسالة robot مدير أعمالي              (6/5 - 65)

> بزوغ اآلالت النانوية                         (6/5 - 76)

> طباعة املستحيل                             (6/5 - 72)

> محاكاة رقمية                                 (6/5 - 79)

> مواد املستقبل                                 (6/5 - 69)

علوم الدماغ
>  تذكر املاضي ُكلِّه                           (10/9 - 56)

رياضيات
>  التاريخ الروحي السري حلساب التكامل  (8/7 - 38)

>  ال تقل أبدا هذا مستحيل                 (10/9 - 38)

علم السلوك
>  عادات حسنة وأخرى سيئة           (12/11 - 34)

سلوك احليوان
>  عندما تتفجع احليوانات                  (4/3 - 44)

>  طائر ذكي                                     (10/9 - 8)

صحة
>  العبقرية الشيطانية لبالء قدمي           (2/1 - 78)

>  ما سبب املفعول السحري

ملمارسة التمارين الرياضية               (6/5 - 34)

طاقة
>  إمبراطورية جديدة لروسيا: قدرتها النووية

(12 - 2/1)
>  احليلولة دون انقطاع شامل للكهرباء  (12/11 - 66)

>  الصعود البطيء الطويل للطاقة

الشمسية ولطاقة الرياح                   (6/5 - 10)
>  التكلفة احلقيقية للوقود األحفوري       (8/7 - 4)

طب
>  بذور عالج                                      (8/7 - 8)

>  حترير اجلهاز املناعي من مكابح

اخلاليا السرطانية عليه                   (8/7 - 32)
(42 - 10/9)                           RNA ثورة الرنا  <

>  السلسلة الطويلة من ألغاز السرطان   (4/3 - 26)

>  طريقة غير مباشرة لكبح السرطان      (6/5 - 40)

>  الفصل الثاني من العالج اجليني       (8/7 - 52)

العقل
>  ِلَم يفضل الدماغ الورق                     (4/3 - 36)

العلم واملجتمع
>  اخلصوصية... كيف ينبغي أن نفكر فيها؟  (2/1 - 4)

علوم عصبية
>  اختراق احلائل الدماغي                   (2/1 - 38)

>  استنبت عينا لك                             (2/1 - 52)

>  قرن جديد في أبحاث الدماغ          (12/11 - 16)

>  محرك الذاكرة                            (12/11 - 25)

فضاء
>  كائنات بشرية على منت سفينة النجوم    (2/1 - 71)

>  كيفية البحث عن وجود حياة على املريخ

(4 - 12/11)

علم الفلك
>  البحث عن حياة على أقمار بعيدة       (6/5 - 50)

>  عوالم بشمسني                            (10/9 - 62)

فيزياء
>  اآللة اخلتامية لألشعة السينية          (8/7 - 62)

>  جدران من املياه                             (2/1 - 34)

>  الكمُّ الالكمومي                              (4/3 - 70)

>  ما هو احلقيقي؟                               (4/3 - 8)

كيمياء
>  تصدعات في اجلدول الدوري للعناصر     (4/3 - 20)

>  لقاء حائزي جوائز نوبل في الكيمياء   (4/3 - 48)

علوم معرفية
>  العالم بدون إرادة حرة                    (10/9 - 4)

علم املناخ
>  عاصفة القرن (كل سنتني)                 (2/1 - 58)

علم النفس
>  عقلنا الالواعي                               (6/5 - 16)

>  كيف يغير گوگل دماغك                       (4/3 - 4)

>  ملاذا حتجب أفكاٌر جيدة أفكارًا أفضل   (10/9 - 50)

هندسة
>  انتشال حطام سفينة                       (4/3 - 16)

>  محاكاة خلية حية                         (10/9 - 14)

>  مكونات ذات شكل متكيف آتية       (12/11 - 52)

أبواب ثابتة
تقدمات

>  إلقاء اللوم على الشتاء                     (4/3 - 74)

> علم الطهي املفرغ من الهواء              (10/9 - 70)

> هجوم ضد اإلنفلونزا                        (6/5 - 82) 

َكّشاف موضوعات مجلة العلوم
2014

أرصاد جوية
علم األرض

علم االقتصاد
أمراض مستجدة

أمراض معدية
أمن إلكتروني

أمن جوي
بيئة

تاريخ العلوم
تربية
تطور

تغير مناخي

تقانة املعلومات
تقانة الغذاء
تقرير خاص
علوم الدماغ

رياضيات
علم السلوك

سلوك احليوان
صحة
طاقة
طب

العقل
العلم واملجتمع

علوم عصبية
فضاء

علم الفلك
فيزياء
كيمياء

علوم معرفية

علوم املناخ
علم النفس

هندسة
أبواب ثابتة

تقدمات



77 (2014) 12/11

)قسيمة اشتراك / جتديد اشتراك في              (

� أرجو تسجيل / جتديد اشتراكي في           ملدة (         ) سنة

اعتبارا من الشهر ......................... عام ...........................

االسم : ..................................................................................................................................................................................

الوظيفة/ املهنة (اختياري) : ......................................................................................................................................

العنوان البريدي :    ..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... فاكس : ...........................................

العنوان اإللكتروني : .....................................................................................................................................................

هاتف :  نقال ..............................................   عمل  ..............................................   منزل  ..............................................

مرفق القيمة وقدرها (.............................................................................................................................................)

.................................................... بتاريخ   (................................................................................) رقم  حوالة  شيك/ 

.............................................................................................................................................................. على  مسحوب 

التوقيع ....................................................

بالدوالر األمريكي بالدينار الكويتي

ترسل طلبات االشتراكات إلى المجلة مرفقة بشيك أو حوالة باسم »شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع« 
مسحوبين على أحد البنوك الكويتية التالية.

� للطلبة وللعاملين في سلك
التدريس و/أو البحث العلمي

� لألفراد
� للمؤسسات
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� بنك الكويت الوطني
� البنك التجاري الكويتي

� البنك األهلي الكويتي
� بنك الخليج
� بنك برقان

� البنك األهلي المتحد
� بيت التمويل الكويتي

� National Bank of Kuwait
� The Commercialk Bank of Kuwait
� Al Ahli Bank of Kuwait
� The Gulf Bank
� Burgan Bank
� Ahli United Bank
� Kuwait Finance House

االشتراكات
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)قسيمة إهداء اشتراك في              (
لقريب أو صديق أو مؤسسة

� أرجو تسجيل اشتراك في           كإهداء ملدة (         ) سنة
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ENGINEERING
Shape-Shifting Things to Come
 By Sridhar Kota 

Flexible, one-piece machines could soon 
make today’s assemblages of rigid parts 
look like antiques.  

CYBERSECURITY
Saving Big Data from Itself
 By Alex “Sandy” Pentland

An architect of the digital age offers 
advice on how to handle mass 
information in an era of government 
overreach.

ENERGY
Preventing Blackouts
 By Massoud Amin - Phillip F. Schewe

A smarter power grid that automatically 
responds to problems could reduce the 
rising number of debilitating blackouts.
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PLANETARY SCIENCE
How to Search for Life on Mars
 By Christopher P. McKay and Victor Parro García 

Future missions to the Red Planet may carry tools of microbiology 
that can reveal whether life once existed on our closest neighbor. 

COMPUTER SCIENCE
Extra Sensory Perception
 By Gershon Dublon and Joseph A. Paradiso

Soon the world will be filled with tiny sensors. They will change the 
way we see, hear, think and live.  

NEUROSCIENCE
The New Century of the Brain
 By Rafael Yuste and George M. Church

How do billions of neurons give rise to thoughts and emotions? New 
technologies will help us find out.   

BEHAVIORAL SCIENCE
Good Habits, Bad Habits
 By Ann M. Graybiel and Kyle S. Smith

By deciphering the neural mechanisms that underlie our daily rituals, 
researchers are beginning to explain how we form habits and why 
breaking them can be such a struggle.  
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NEUROSCIENCE
The Engine of Memory
 By Donald G. Mackay

We maintain our memories by rebuilding them over and over. How 
the most famous patient in neuroscience led us to the discovery.
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